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IZVLEČEK

Tema mojega diplomskega dela je uspešnost modifikacije vedenja pri otroku z motnjo
avtističnega spektra oziroma Aspergerjevim sindromom. Za to temo sem se odločila na podlagi
dela v vrtcu, kjer sem spoznala dečka z Aspergerjevim sindromom.
Problem, s katerim sem se srečala je, da nikjer nisem našla virov, kjer bi bila metoda
modifikacije vedenja opravljena z osebami, ki imajo Aspergerjev sindrom. Zato sem se odločila,
da s pomočjo metode modifikacije nezaželenega vedenja ugotovim, ali metoda vpliva na
vedenje pri osebah z Aspergerjevim sindromom ali ne. Zanimalo me je, ali bo metoda vplivala
na vedenje dečka, ki ga bom opazovala ali ne.
Cilj, ki sem si ga zastavila, je opisati in prikazati metodo modifikacije nezaželenega vedenja pri
otroku z Aspergerjevim sindromom. Zanimalo me je, ali metoda modifikacije nezaželenega
vedenja vpliva na vedenje pri otroku z Aspergerjevim sindromom.
Dečka sem v skupini opazovala štiri tedne, ves čas njegovega bivanja v vrtcu. Nato sem ga
usmerjala k zaželenem vedenju dva tedna in sicer po uporabi metode modifikacije
nezaželenega vedenja. Njegovo vedenje sem si zapisovala v dnevnik, ki sem ga vsakodnevno
vodila. Dnevnik sem vodila štiri tedne, ko sem zapisovala vsa dečkova nezaželena obnašanja in
kaj je bil povod za ta obnašanja. Zanimalo me je tudi, kako intenzivno je bilo nezaželeno
vedenje in koliko časa je trajalo.
S pomočjo metode modifikacije nezaželenega vedenja sem želela videti, ali se lahko vedenje
pri dečku z Aspergerjevim sindromom izboljša in ali privede tudi do zaželenega vedenja.
Analizirala sem vedenje pred in po uporabi metode modifikacije vedenja. Rezultate pred in po
uporabi metode sem nato med seboj primerjala in napisala ugotovitve ter smernice, kateri
pristop je priporočljiv pri dečku, saj se je pokazal kot uspešen. Da je pristop uspešen, sem
spoznala po analizi uporabnosti metode modifikacije nezaželenega vedenja.
Ob koncu diplomskega dela sem zapisala tudi smernice ter predloge, kako lahko pomagamo
otroku z Aspergerjevim sindromom pri premagovanju oziroma odpravljanju nezaželenega
vedenja.

Ključne besede: avtizem, Aspergerjev sindrom, vedenje
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ABSTRACT

The topic of this degree dissertation is the success rate of behaviour modification in a child with
the autistic spectrum disorder Asperger’s syndrome. I decided to pursue this subject based on
my work in a kindergarten, where I became acquainted with a boy with Asperger’s syndrome.
The issue I encountered was that I could find no sources where the method of behaviour
modification was implemented with persons that have Asperger’s syndrome. For this reason I
decided to determine, by using the method of modifying undesired behaviour, whether the
method influences behaviour among persons with Asperger’s syndrome or not. I was interested
in whether the method would influence the behaviour of the boy I was observing or not.
The objective I set myself was to describe and present the method of modifying undesired
behaviour in a child with Asperger’s syndrome. I wished to learn whether the method of
modifying undesired behaviour influences behaviour in a child with Asperger’s.
I observed the boy in a group for four weeks, throughout the time he was at the kindergarten. I
then guided him towards desired behaviour for two weeks, specifically using the method of
modifying undesired behaviour. I recorded his behaviour in a journal that I updated every day. I
kept the journal for four weeks, during which time I recorded all the boy’s undesired behaviour
and what caused such behaviour. I was also interested in how intensive the undesired
behaviour was and how long it lasted.
By means of the modification of undesired behaviour method I sought to find out whether
behaviour in a boy with Asperger’s syndrome can be improved, and whether this also leads to
desired behaviour. I analysed his behaviour before and after applying the method of behaviour
modification. The results before and after application of the method were then compared with
each other, and I wrote up the findings and guidelines regarding which approach was
recommended for the boy as being evidently successful. I recognised the success of the
approach after analysing the applicability of the method of modifying undesired behaviour.
At the end of the dissertation I also noted guidelines and suggestions as to how we might help a
child with Asperger’s syndrome overcome and eliminate undesired behaviour.

Key words: autism, Asperger’s syndrome, behaviour
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PREDGOVOR
Osebe z motnjo avtističnega spektra naj bi bile osebe, ki kažejo spremenjeno vedenje na
področju socialne integracije, verbalne in neverbalne komunikacije. Motnje se pojavijo že v
otroštvu in imajo nevro – biološko osnovo. Osebe z motnjami avtističnega spektra imajo težave
predvsem pri navezovanju socialnih in komunikacijskih stikov.
Osebe z Aspergerjevim sindromom so osebe, ki spadajo v podskupino oseb z motnjo
avtističnega spektra. Osebe z Aspergerjevim sindromom imajo nevro – biološko motnjo,
poznano tudi pod imenom visokofunkcionalni avtizem.
V teoretičnem delu diplomske naloge predstavljam motnje avtističnega spektra, še posebej
Aspergerjev sindrom. Dotaknila sem se definicije Aspergerjevega sindroma, različnih področij
funkcioniranja, hkrati pa zapisala tudi diagnostični lestvici, ki sta v pomoč pri odkrivanju oseb z
motnjo avtističnega spektra.

Opisala sem tudi nekaj oblik oziroma terapij, ki pomagajo pri

izboljšanju vedenja in socializaciji oseb z Aspergerjevim sindromom.
V praktičnem delu predstavljam dečka, ki ima Aspergerjev sindrom. Deček je imel velike težave
na področju vedenja, saj je bilo pri njem velikokrat prisotno nezaželeno vedenje. S pomočjo
metode modifikacije vedenja smo to vedenje želeli omiliti oziroma ga preusmeriti v zaželeno
vedenje.
Ko se v življenju srečujemo z različnimi osebami, med katerimi so tudi osebe z AS, se marsikdo
niti ne zaveda, da so med nami ljudje, ki imajo Aspergerjev sindrom. Oseba z Aspergerjevim
sindromom ve, da je drugačen od množice ljudi, s katerimi se srečuje v vsakdanjem življenju.
Velikokrat se sam ne znajde v svetu in je primoran živeti po naših smernicah, pa če mu je to
všeč ali ne.
Prav tako tudi otroci z Aspergerjevim sindromom v vrtcu dokaj hitro spoznajo, da so drugačni od
drugih - tipičnih otrok, da imajo drugačne želje in potrebe kot njihovi prijatelji. Pogosto so zaradi
svoje drugačnosti (agresivnosti, zaprtosti vase) osamljeni, konfliktni in kaj hitro pride do
nezaželenega vedenja. Starši tako otroke pogosto pustijo doma, s tem pa delajo veliko napako,
saj se mora otrok naučiti socialnih veščin, ki pa jih pridobi prav v vzgojnih institucijah
(npr.:vrtec). S tem otroku onemogočajo soočenje z vrstniki, drugim otrokom pa onemogočajo
spoznati drugačnost.
Naučiti otroka socialnih veščin in primernega vedenje je včasih težje, kot se zdi na prvi pogled.
Potrebni sta rutina in doslednost, prav tako pa nas mora otrok sprejeti kot svojega vrstnika/
zaveznika in nam omogočiti vstop v svoj svet. Da se zavemo, kaj privede do nezaželenega
11
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vedenja pri otroku, moramo biti pozorni na dogodke, ki se dogajajo pred nezaželenim
vedenjem. Nezaželeno vedenje je pogosto posledica slabše komunikacije. Prav predšolsko
obdobje je tisto obdobje, ko otrok ogromno pridobi na področju komunikacije.
V diplomskem delu predstavljam, kako moramo prilagoditi svoje vedenje do osebe z
Aspergerjevim sindromom. Osebi z Aspergerjevim sindromom

je potrebno ponuditi veliko

topline in mu predstaviti naš svet tako, da ga bo razumel in da bo z veseljem vstopil vanj. Oseba
z AS zmore sprejemati naš svet in preko različnih strategij in rutin živeti življenje, kakršno je
sprejemljivo v okolju. Oseba z AS bo v krogu prijateljev bolj priljubljena, če bo znala brzdati oz.
omiliti svoje nezaželeno in ojačiti zaželeno vedenje.
O izbiri teme sem razmišljala že dalj časa. Vedela sem, da bo tema pokrivala področje
spektoavtističnih motenj, kasneje ko sem spoznala dečka, sem vedela da bo govora o
Aspergerjevem sindromu. Glavni razlog, zakaj sem se odločila pisati ravno o tem, so bili :
 Vsakodnevno srečevanje z dečkom, opazovanje in delo z njim.
 Problem nepoznavanja Aspergerjevega sindroma. Ko sem se poglobila v literaturo, sem
videla svetlejšo plat motnje. Z dečkom sva preizkušala različne metode in tako me je izkušnja
pripeljala do metode modifikacije vedenja.
 Velikokrat je bil deček pri igri odrinjen s stani prijateljev, prav tako tudi ostali vzgojitelji o
njemu niso imeli lepega mnenja. Vse to je bila najbrž posledica nepoznavanja njegove motnje.
 Starši sprva niso čutili, da bi njihov otrok potreboval pomoč in da je nekaj posebnega.
Kasneje so po pogovoru spremenili svoje mnenje in sprejeli pomoč ter bili zadovoljni z
sodelovanjem.
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1. TEORETIČNI UVOD
1. 1. MOTNJA AVTISTIČNEGA SPEKTRA

(v nadaljevanju MAS)

Beseda avtizem izhaja iz grške besede »autos«, kar pomeni sam, lasten oziroma vsebinsko
usmerjen vase. Avtističen pomeni »umikajoč se iz odnosov« (povzeto po Macedoni – Lukšič,
2006).
Ker se v literaturi najde veliko različnih definicij, bom predstavila le najbolj znane oziroma
pojavljajoče se definicije motnje avtističnega spektra. Pripisala bom tudi nekaj značilnosti, ki jih
avtorji navajajo.

1. 1. 1. Kannerjeva definicija (1943), (povzeto po Jurišič, 1992)
 Nesposobnost vzpostavljanja ustreznega odnosa z ljudmi in situacijami od samega začetka
življenja
 Motnje govornega razvoja - govor se pri nekaterih otrocih sploh ne razvije, pri drugih, ki
imajo razvit govor, ta ne služi komunikaciji
 Izjemen mehaničen spomin
 Dobesedno ponavljanje vprašanj, zamenjava osebnega zaimka
 Motnje pri hranjenju
 Paničen strah pred glasnimi zvoki in gibajočimi se predmeti, na drugi strani pa obsedenost s
tem
 Obsesivna želja po istosti
 Omejen fond spontanih aktivnosti, odpor do sprememb
 Dober odnos do predmetov- navezanost na predmete
 Indiferentnost do ljudi, odsotnost očesnega kontakta
 Dobri kognitivni potenciali
 Telesno zdravje
 Vsi izhajajo iz intelektualno in izobrazbeno višjih slojev
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1. 1. 2. Devet točk Creakove za diagnozo avtizma oziroma takratne
formulacije »shizoprenic syndrome in childhood« - (shizofreni
sindrom otroške dobe) (povzeto po Jurišič, 1992)
 Izrazit in trajno moten emocionalni odnos do ljudi
 Motnje lastne identitete do stopnje, ki je primerna za otrokovo starost
 Patološka prezaposlenost z določenimi predmeti ali značilnostmi predmetov ne glede na
funkcijo predmeta
 Strah pred spremembami, obsesivna težnja po istosti
 Abnormalne perceptualne funkcije (brez vidnega organskega vzroka)
 Akutna ekscesivna in navzven nelogična anksiozna stanja
 Motnje govora (govor se ne razvije, govorni razvoj se lahko ustavi ali degradira)
 Motnje gibanja (hiperkinezije, stereotipije, manirizmi)
 Duševna zaostalost z otočki normalne inteligentnosti

1. 1. 3. O'Gormanovih šest točk (1976) (povzetih po Jurišič, 1992)
»Glavne značilnosti shizofreničnega sindroma v otroštvu«, ki jih je avtor opisal v svoji knjigi
»Narava otroškega avtizma« so:
 Umik iz realnosti
 Duševna zaostalost z otočki normalne inteligentnosti
 Nesposobnost govora, napredovanja v učenju govora ali uporabe govora v komunikativne
namene
 Abnormalne reakcije na senzorne dražljaje (posebno slušne)
 Manirizmi (ne tiki)
 Patološki odpor do sprememb
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1. 1. 4. Definicija Margarete Mahler (1986) (povzeta po Jurišič, 1992)
 Nesposobnost razlikovanja žive in nežive materije
 Zanimanje za nežive predmete, kombinirano z nesposobnostjo kontakta z osebami, posebej
z materjo, ki pogosto izjavlja, da ne more prodreti do svojega otroka
 Intenzivna želja po samoti (najizrazitejša lastnost avtističnega otroka je njegov boj proti
kontaktu z ljudmi in družbo)
 Relativno malo se ukvarja s svojim telesom in ni občutljiv na bolečino

1. 1. 5. Rutterjeve štiri »neobhodne« točke (Rutter, Bartak, Newman,
1971) (povzete po Jurišič, 1992)
 Zaostalost v govornem in jezikovnem razvoju
 Avtistična nesposobnost razvoja medosebnih odnosov
 Rituali in kompulzije
 Pojav simptomov pred 30. mesecem starosti

1. 1. 6. Newsonova modifikacija Rutterjeve sheme (1977) (povzeto po
Jurišič, 1992)

 Jezikovne motnje na vseh področjih komunikacije, vključno s kretnjami, obraznim izrazom in
»govorico telesa«
 Prizadetost socialnih odnosov, posebno nesposobnost empatije
 Vidna rigidnost in nefleksibilnost mišljenja
 Pojav pred 30. mesecem starosti

1. 1. 7. Rendle- Shortovih štirinajst točk (1971, dopolnjene 1978)
(povzeto po Jurišič, 1992)
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Rendle – Short je leta 1971 zapisal štirinajst točk, v katerih prikazuje simptome oziroma glavne
značilnosti, ki so povezane z osebami z MAS
Kontrolna lista 14 simptomov:
 Težave pri druženju z vrstniki
 Deluje kot gluh otrok
 Motorično se zdi normalen, s hitrimi in spretnimi gibi
 Odklanja učenje
 Ne boji se realnih nevarnosti
 Svoje potrebe izraža s kretnjami
 Neprimerno se smeji in hihita
 Ne mara nežnosti
 Značilna je fizična hiperaktivnost
 Ne kontaktira s pogledom
 Neprikladno drži predmete
 Vztraja v nesmiselni in brezciljni igri
 Podira predmete
 Zamaknjen v svoj svet

Šele če pri otroku opazimo sedem ali več značilnosti, ki so naštete zgoraj, lahko razmišljamo o
diagnozi motenj avtističnega spektra.
Po najnovejših teorijah, pa naj bi bile motnje avtističnega spektra kompleksne, pervazivne
motnje z nevro - biološko osnovo, ki se pojavi že v otroštvu. Kaže se predvsem kot kakovostno
spremenjeno vedenje na področju socialne interakcije, verbalne in neverbalne komunikacije.
Obsega širok spekter motenj od lažjih do težjih oblik (Povzeto po dr. Macedoni – Lukšič idr.,
2009).
Na univerzi v Pennsylvaniji so ugotovili, da naj bi avtizem zakrivila predvsem dva gena na
petem kromosomu, ki nadzira proizvajanje proteinov. Proteini pa omogočajo lepljenje
možganskih celic in tako dobre povezave možganskega živčevja. Avtizem povezujejo s še 30
drugimi geni, ki imajo ključno vlogo pri migraciji možganskih celic na pravilna mesta in pri
povezavi s sosednjimi celicami. Ugotovili so, da ima genetika ključno vlogo pri avtizmu. Pravijo,
da se celotna slika počasi sestavlja in da se znanost na področju avtizma odvija v pravo smer.
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Podrobne analize genov bodo pripomogle k boljšim strategijam za diagnosticiranje in
zdravljenje otrok z avtizmom. (Povzeto iz: Je za avtizem kriva genetika; 29.04.2009 iz
http://www.delo.si/clanek/79968)

Med motnje avtističnega spektra (MAS) danes spadajo:
NESPECIFIČNA
AVTISTIČNA

ASPERGERJEV

PERVAZIVNA

RETT

OTROŠKA

MOTNJA

SINDROM

RAZVOJNA

SINDROM

DEZINTEGRATIVNA

MOTNJA

MOTNJA
Pred 3. letom

Po 3. letu

Ni znano

5-48 mesecev

2. leta – 10. leta

Dečki:deklice

4-5 : 1

Pogosteje dečki

Ni znano

Le deklice

Pogosteje dečki

Prevalenca

2-5 na 10000

Manjša kot pri

Ni znano

1 na 10000

Manjša kot pri

Kdaj se
pojavi?

avtizmu
Komunikacijski
primanjkljaji

Normalen
 (prisotni)

avtizmu
Lahko prisotni
(prisotni)

jezikoven razvoj

Socialni
primanjkljaji

(prisotni)

Socialna
(prisotni)

(prisotni)

(prisotni)

aktivnost se

(prisotni)

razvije kasneje
Ponavljajoče
stereotipno

Lahko prisotno
(prisotni)

(prisotni)

Stereotipni gibi
rok

(prisotni)

Lahko ali ne

Težje, težke

Težje MDR

vedenje
Motnje v

75% z MDR ali

duševnem

težke MDR

/

prisotne

MDR

25% v času

Ni podatkov

Ni podatkov

Pogosteje

Pogosteje motnje

motnje EEG in

EEG in napadi

razvoju (MDR)
Napadi krčev

adolescence

napadi

TABELA 1: Preglednica motenj avtističnega spektra

1. 1. 8. Zgodovina
Prva oseba, ki je vpeljala besedo Aspergerjev sindrom, je psihiatrinja in mati avtističnega otroka
Lorna Wing. Besedo je prvič uporabila v članku objavljenem leta 1981. V članku je opisovala
skupino otrok in odraslih, katerih značilnosti so močno spominjale na tiste, ki jih je že pred leti
opisoval pediater Hans Asperger. Asperger je v svoji doktorski disertaciji, objavljeni 1944,
opisoval štiri fante, ki so bili po svojih govornih, socialnih in miselnih sposobnostih zelo
nenavadni. Te otroke je klical kar »mali profesorji«. Asperger je za označitev te osebnostne
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motnje uporabil izraz »avtistična psihopatija«. Aspergerjevo delo s takšno populacijo je ostalo
dolgo časa neopaženo. Nadaljeval je z

opazovanjem in zdravljenjem otrok z avtistično

psihopatijo. Ustanovil je bolnišnico za take otroke, kjer je sestra Viktorina začela izvajati
izobraževalni program s terapijo govora, dramsko igro ter telovadbo. Hans Asperger je umrl še
preden je sindrom, ki se imenuje po njem, doživel mednarodno priznanje (Povzeto po Atwood,
2007).
Lorna Wing je v svojem delu opisala glavne značilnosti Aspergerjevega sindroma:
 Pomanjkanje empatije (nezmožnost vživeti se v čustva drugih)
 Naivna, neprimerna, enostranska interakcija
 Nezmožnost ali majhna sposobnost sklepanja prijateljstev
 Pedanten, natančen, ponavljajoč se govor
 Slaba sposobnost neverbalne komunikacije
 Izrazita zatopljenost v določene teme
 Nerodno, slabo koordinirano premikanje in nenaravna drža
(Povzeto po Atwood, 2007)
Tako Leo Kanner kot Hans Asperger sta opisovala otroke s slabo socialno interakcijo,
nezmožnostjo normalne komunikacije in pojavljanjem obdobij izrazitega zanimanja za določene
teme. Medtem ko je Kanner opisoval otroke z močno izraženim avtizmom, se je Asperger
ukvarjal z otroki, ki so kazali milejše znake sindroma (Povzeto po Attwood, 2007).
Lorna Wing pa je opazila, da nekateri otroci, ki v zgodnji mladosti kažejo znake avtizma,
kasneje razvijejo zadostne govorne sposobnosti in pokažejo željo po socialnem stiku z drugimi.
Tako le ti otroci ne spadajo več v skupino močno izraženih oseb z motnjo avtističnega spektra,
pač pa se bolj približajo Aspergerjevemu opisu (povzeto po Attwood, 2007).
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1. 2. ASPERGERJEV SINDROM
1. 2. 1. Definicija in opis Aspergerjevega sindroma (v nadaljevanju AS)
Aspergerjev sindrom je nevro – biološka motnja, poznana tudi pod imenom avtistična
psihopatija. Je razvojna motnja, z izvorom v otroštvu. Večje motnje lahko nastanejo v
adolescenci in zgodnjem obdobju odraslosti, kjer so uspešna socialna razmerja ključ do skoraj
vsakega dosežka (povzeto po Frith, 1991)
Aspergerjev sindrom, ki ga nekateri opredeljujejo kot visokofunkcionalni avtizem, je danes
pojmovan kot razvojna motnja avtističnega spektra, za katero so značilni motena socialna
interakcija, moteno besedno in nebesedno sporazumevanje, težnja po enakosti, togo mišljenje
ter izredno ozki interesi, ki posameznika povsem prevzamejo. Osebe z Aspergerjevim
sindromom, naj bi imele občasno zelo dober mehaničen spomin in lahko celo izstopajo kot
uspešni matematiki in na nekaterih drugih področjih znanosti. Opisane značilnosti so lahko
različno izražene. V milejši obliki naj bi primanjkljaji ostali neprepoznavni in ti posamezniki
delujejo kot nekoliko čudaški in samosvoji ljudje (povzeto po Brecelj- Kobe, 2006).
Od devetdesetih let dalje velja mnenje, da je AS varianta avtizma in pervazivna motnja, ki vpliva
na razvoj široke vrste spretnosti. Velja za eno od podskupin v avtističnem spektru in ima svoj
diagnostični kriterij. Obstajajo dokazi, da je mnogo bolj razširjen od klasičnega avtizma in ga
lahko diagnosticiramo pri otrocih, katerim ni bila nikoli postavljena diagnoza avtizma (povzeto
po Atwood, 2007).

1. 2. 2. Primerjava avtizma in Aspergerjevega sindroma
V spodaj prikazani tabeli predstavljam najpogostejše značilnosti oziroma razlike med avtizmom
in Aspergerjevim sindromom. Tako prvi avtizem kot Aspergerjev sindrom spadata v podskupino
motenj avtističnega spektra. Primerjana so štiri področja in sicer govor, socialno vedenj,
stereotipi in motorika.
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AVTIZEM

ASPERGERJEV SINDROM
pozen

in

nenormalen

Zelo natančen govorni stil. Dobro razvita skladnja
in besedišče.

GOVOR

Mnogokrat
govor.

SOCIALNO
VEDENJE

Oseba je zaprta vase, malo kontakta in
zanimanja za druge ljudi.

Neprimerno/ vsiljivo navezovanje stikov z drugimi.

STEREOTIPI

Ponavljajoče vedenje, iste aktivnosti.

Izbrano eno področje zanimanja.

MOTORIKA

V
predšolskem
obdobju
groba
motorika dobra, kasneje motorično
manj spretni in nerodni.

Slaba motorična koordinacija.

TABELA 2: Primerjava MAS in AS

1. 2. 3. Vzroki
Etiološko povezujemo avtizem s celo vrsto dejavnikov, ki ogrozijo razvoj osrednjega živčevja,
vendar nobeden od teh možnih organskih vzrokov ni zanesljivo povezan z nastankom te
motnje. Predstavljam nekaj vzrokov, ki jih strokovnjaki povezujejo z motnjo avtističnega spektra.
(Povzeto po Dobnik – Renko, 2009)
1. Genetski dejavniki: dednost v nekaterih primerih avtizma potrjujejo študije družin z
avtističnimi otroki. V družinah z enim avtističnim otrokom je verjetnost, da bo tudi naslednji otrok
prizadet 8,6%. V družinah otrok z avtizmom se pojavlja t.i. »širši fenotip avtizma« - blažje
socialne in kognitivne abnormnosti. Avtizem ni povsem genetska motnja, povzročajo jo še drugi
vzročni dejavniki (prav tam).
2. Metabolne motnje: prirojene motnje metabolizma so lahko vzrok motnje avtističnega spektra.
Čas, v katerem nastaja možganska okvara, je različen. Otrok se lahko rodi brez znakov okvare
kljub prirojeni encimski okvari. Placentarni mehanizmi namreč zmorejo popolnoma ali vsaj delno
kompenzirati motnjo. Po rojstvu otrokov pomanjkljivi metabolni sistem pri zahtevnejšem načinu
prehranjevanja sčasoma ne more več premostiti encimske okvare, ki posredno postopoma kvari
možgane. V nekaterih primerih se to zgodi prav kmalu (npr. fenilketonurija), v drugih pa šele v
starosti 2-3 leta, zato se tudi vedenjska motnja pojavi kasneje. Doslej je najbolj pojasnjena
povezava med avtizmom in prirojenimi motnjami metabolizma aminokislin (prav tam).
3. Infekcije: Okužbe pred in po rojstvu v visokem odstotku povzročajo možgansko okvaro s
posledično duševno manjrazvitostjo. Rezultati številnih raziskav kažejo enako vzročno
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povezanost tudi pri avtizmu. Možganska okvara je navadno posledica neposrednega toksičnega
učinka vnetja, lahko pa nastane zaradi spremenjenih pritiskov v lobanji. V literaturi so kot
povzročitelji največkrat omenjani virusi (herpes, rubela in HIV). V zadnjem času se v Veliki
Britaniji, veliko govori o patološkem vplivu cepljenja (ošpice, rdečke, mums) in morebitni zvezi z
nastankom avtizma, a je bila hipoteza ovržena (prav tam).
4. Nevrološke ugotovitve (niso zanesljivo lokalizirale prizadetih delov možganov): pri 30%
avtističnih otrok se v zgodnjem in srednjem otroštvu razvije povečan obseg glave; omenja se
manjše število Purkinje celic, prenatalni in perinatalni faktorji, nerazvitost malih možganov (prav
tam).
5. Biokemični faktorji: serotonin (Imenujejo ga tudi hormon sreče. V osrednjem živčevju igra
pomembno vlogo pri uravnavanju razpoloženja, apetita in spanja) , dopamin (Poživljajoče vpliva
na srce, krvni obtok in presnovo. Pozitivni učinki dopamina so naše zadovoljstvo, dejavnost,
dobra volja. Če pa ga imamo premalo to privede do brezvoljnosti, nemotiviranosti), norepinefrin
(Spodbuja sposobnost zaznavanja, daje nam motivacijo in energijo), možganski opioidi (prav
tam).
6. Drugo: starejše matere, krvavitve v zgodnji ali srednji triadi nosečnosti, nedonošenost ali
prenošenost, vrstni red rojstva (bolj rizični prvo rojeni otroci) (prav tam).

Kanner je menil, da je avtizem »motnja, ki je kljub temu, da ima otrok prirojeno okvaro, vsaj
delno posledica pomanjkanja čustev staršev- torej da je avtizem delno psihogena motnja,
posledica »čustvene zamrznjenosti« (povzeto po Jurišić, 1992).
Jurišičeva (1992) v svojem delu navaja strokovnjaka Bettelheima, ki je trdil nekoliko drugače kot
Kanner. Trdil je, da se avtizem razvije kot odgovor na ekstremno negativna čustva staršev,
zaradi katerih se otroci počutijo brezupno, kot mnogi v koncentracijskih taboriščih. Bratje in
sestre avtističnih otrok nimajo takšnih izkušenj in se zato niso uvrstili v avtistične, samo
avtistični otrok je sprejemal taka čustva v najbolj kritičnem obdobju svojega življenja (povzeto po
Jurišić, 1992).
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1. 2. 4. Pojavnost
Avtizem se pojavi v 7 do 16 primerih na 10 000 rojenih otrok (Wing, 1993, Gilberg 1995, BaronCohen 1995) (povzeto po Milačić, 2007). V enem letu naj bi se od 166 otrok rodil 1 z MAS.

1

Pogostost oseb z MAS v razvitem delu Evrope in ZDA povečala iz 1-2 osebi na 1000 na kar 6
od 1000 oseb z MAS. Aspergerjev sindrom obsega od 11 do 34 odstotkov navedenih primerov
(povzeto po Macedoni – Lukšič idr. 2009).
Pojavnost AS se je v zadnjih letih močno povečala. Podatki govorijo o njegovi razširjenosti pri
71 osebah na vsakih 10 000 rojenih otrok. Najdemo ga po vsem svetu ne glede na raso, etično
pripadnost, ekonomski ali socialni položaj (povzeto po Attwood, 1998).
Po statističnih podatkih RS (Republike Slovenije) bi pričakovali, da je v obdobju do 18. leta
približno 3000 otrok in mladostnikov z MAS v Sloveniji (povzeto po Macedoni – Lukšič idr.
2009).
Po pogovoru z dr. Macedoni – Lukšić, je na inštitutu za avtizem trenutno vodenih 487 oseb z
motnjo avtističnega spektra, od tega 118 oseb z Aspergerjevim sindromom. AS je pogostejši pri
dečkih kot pri deklicah, razmerje je osem proti ena. Motnja je opažena pozneje kot avtizemmorda izbruhne ali pa je le prepoznana pozneje. Večina otrok je diagnosticiranih med petim in
devetim letom starosti, pred tretjim letom pa skoraj nikoli.

1. 2. 5. Značilnosti motnje
Osebe z AS ne kažejo klinično pomembnega zaostanka v razvoju jezikovnih sposobnosti,
kognitivnih sposobnosti in sposobnosti samopomoči. Drugače je pri osebah z MAS, kjer prihaja
do zaostanka bodisi na jezikovnem ali kognitivnem področju.
Za otroke z AS utegneta biti v zgodnjem razvoju značilni dve lastnosti.

1

(http://www.definitionofautism.com/; 24. 11. 2011)
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1) Fascinacija z besedami in števili- ti otroci se lahko zelo zgodaj naučijo brati, čeprav razumejo
le malo prebranega besedila (hiperleksija).
2) Vzpostavijo čustveno navezanost na člane družine, čeprav lahko k vrstnikom in drugim
ljudem pristopajo na neobičajen način (npr. z objemanjem ali vriskanjem). Pri avtističnih otrocih
je čustvena navezanost na družinske člane šibkejša, zgodnje socialne interakcije pa zaznamuje
umik (povzeto po Milačić, 2006).

TABELA 3: Kaj starši sprva opazijo pri otrocih, ki so kasneje diagnosticirani kot AS (povzeto po Milačić,
2006).
Starši pri svojem otroku sprva opazijo probleme na področju vedenja, ki mu sledi stereotipno
vedenje in interesi. Opazijo tudi motorične težave ter socialno ne vključenost oz. neprilagojenost
otroka. Najkasneje starši opazijo otrokove jezikovne težave.

1. 2. 6. Diagnosticiranje AS
Z diagnosticiranjem ugotavljajo za to usposobljeni specialisti bolezen in vzroke, ki so pripeljali
do bolezni. Pri diagnosticiranju gre za najbolj pomembno fazo zdravljenja, saj je v primeru
napačne diagnoze zdravljenje neučinkovito in neprimerno. Z napačno diagnozo lahko bolniku
naredimo veliko slabega, saj lahko prejema napačna zdravila, izvaja napačne diete.
Diagnostično oceno oseb z MAS oz. AS izvajajo klinični psihologi in psihiatri, ki majo izkušnje v
proučevanju vedenja in sposobnosti pri otrocih z razvojnimi motnjami. Strokovnjaki pri svoji
oceni uporabljajo diagnostične kriterije, ki opisujejo sindrom (Povzeto po Milačić, 2006).
Diagnozo AS ponavadi postavimo v dveh korakih. V prvem starši ali učitelji izpolnijo vprašalnik,
ki lahko nakaže, da bi otrok lahko imel sindrom. V drugem delu sledi diagnostična ocena
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zdravnika, izkušenega pri delu z otroki z motnjami razvoja, ki z uporabo uveljavljenih kriterijev
poda jasen opis sindroma.
Atwood (2007) se je veliko posvečal diagnozi in zdravljenju otrok z Aspergerjevim sindromom,
ter predstavil šest poti do diagnoze:
1. Diagnoza avtizma v zgodnji mladosti
Nekateri otroci v zgodnji mladosti kažejo znake avtizma, vendar kasneje močno izboljšajo svojo
komunikacijo in vse ostale sposobnosti. Prej vase zaprt otrok se je ob pomoči zmožen šolati v
običajni šoli. Ni več tih in odmaknjen, njegovo vedenje in spretnosti pa so skladne z diagnozo
AS.
2. Identifikacija značilnosti ob prvem vpisu v šolo
V predšolskih letih otrokov razvoj ni nujno sumljivo nenavaden in velikokrat se zgodi, da šele
otrokov učitelj v šoli zazna neobičajne vzorce vedenja. Doma je lahko otrok povsem druga
oseba kot pa se izkaže v šoli, kjer se pogosto znajde v nepredvidljivih situacijah in v stiku z
sovrstniki.
3. Netipično izražanje drugega sindroma
Otrok lahko zaostaja na področju govora in ga tako starši peljejo k logopedu, vendar se kasneje
izkaže da ob dodatnih diagnosticiranjih za otroka bolj primerna diagnoza AS. Ne smemo pa
izključevati, da ima otrok lahko tudi dve motnje hkrati.
4. Sorodnik z avtizmom ali AS
Ko je otrok diagnosticiran kot oseba z AS, lahko starši s pomočjo literature in s pogovori s
strokovnjaki ugotovijo podobne znake tudi pri kakšnem drugem sorodniku, saj se sindrom lahko
pojavlja pri več generacijah.
5. Sekundarna duševna motnja
Mnogo mlajših odraslih z AS čuti močne strahove, so depresivni, ankisozni, se zaprejo vase v
svoj svet. V tem primeru starši odpeljejo otroka k psihiatru, ki ugotovi, da so vse te duševne
motnje posledice težjega shajanja oseb z AS v družbenem okolju.
6. Sledi AS pri odrasli osebi
Nekateri odrasli se sami odločijo za diagnostično preiskavo. Ob lastnem opazovanju in branju
raznovrstne dostopne literature, lahko posumijo, da imajo AS.
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Namige za napotitev k specialistu dobijo tudi od prijateljev, sorodnikov in sodelavcev.

Poznamo dve lestvici, ki sta namenjeni staršem in učiteljem za prepoznavanje AS. Prvo sta
razvila na Švedskem Ehlers in Gillberg (1993), drugo pa v Avstraliji Garnett in Attwood (1995).
Lestvici temeljita na strokovnih diagnostičnih kriterijih, raziskovalni literaturi, ki je povezana s
temi značilnostmi in na mnogih kliničnih izkušnjah (Povzeto po Attwood, 2007).

1. 2. 6. 1. Avstralska lestvica za Aspergerjev sindrom (Garnett & Attwood)
Lestvica je namenjena predvsem spoznavanju vedenjskih in sposobnostnih značilnost za AS pri
otrocih v zgodnjih letih šolanja.
Socialne in emocionalne sposobnosti
-Ali otrok ve, kako se igrati z drugimi otroki? Na primer, ne pozna nepisanih pravil igre.
- Ali se v prostem času, ko bi se lahko igral z drugimi otroki, izogiba druženja z njimi? Na primer
se raje umakne v knjižnico oziroma najde kak drug samoten prostor.
- Ali se otrok ne zaveda pravil vedenja v odnosih z drugimi ljudmi in daje neprimerne pripombe
ter se obnaša neustrezno? Ne zaveda se, da je komentar, ki ga nekomu nameni, lahko tudi
žaljiv.
- Ali otroku primanjkuje empatije in intuitivnega razumevanja občutij druge osebe? Ne razume
na primer, da bi opravičilo pripomoglo k boljšemu počutju osebe, ki bi ji opravičilo namenil.
- Ali se zdi, da otrok pričakuje, da drugi poznajo njegove misli, izkušnje ali stališča? Ne razume,
da njegova doživetja ne poznate, če niste bili prisotni, ko je doživljal neko izkušnjo.
- Ali otrok potrebuje veliko opogumljanja, hrabrenja, pomirjevanja, če pride do sprememb ali
kadar dogodki ne potekajo v želeni smeri?
- Ali otroku primanjkuje subtilnosti pri izražanju čustev? Otrok, na primer izraža čustva (veselje,
žalost) na način, ki ni v skladu z razmerami.
- Ali otroku primanjkuje natančnosti pri izražanju čustev? Ne razume, na primer, stopenj
emocionalnega izražanja v odnosu do različnih ljudi.
- Ali otrok ne kaže interesov sodelovati v tekmovalnih športih, igrah in aktivnostih?
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- Ali je otrok neobčutljiv na pritisk sovražnikov? Ne zanimajo ga trenutno najbolj popularne
igrače in modne smernice.
Komunikacijske sposobnosti
-

Ali otrok razume določene fraze, besedne zveze, opazke preveč dobesedno? Zmedejo ga

na primer fraze kot so 'dobro se odreži', 'zidaš gradove v oblakih' ali 'hiter kot strela'
-

Ali ima otrok neobičajno modulacijo glasu? Ali govori na nenavaden način, kot da ima nek

tuj glas ali pa monotono, brez poudarjanja ključnih besed?
-

Ali se zdi, da otroka ne zanima vaš pogled na zgodbo? Ne vpraša vas za mnenje o temi

pogovora oziroma vašega mnenja ne komentira.
-

Ali ob pogovoru uporablja očesni kontakt redkeje, kot bi pričakovali?

-

Ali je otrokov govor zelo pedanten? Otrok govori zelo uradno, formalno ali kot 'živ slovar'?

-

Ali ima otrok težave z ohranjanjem pogovora? Če ga nekaj zmede, ne vpraša za pojasnilo,

pač pa se obrne v drugo smer ali pa potrebuje več časa da se domisli odgovora.
Kognitivne veščine
-

Ali otrok bere knjige predvsem zaradi pridobivanja informacij in ne kaže zanimanja za

leposlovna dela? Rad prebira enciklopedije, ne mara pa brati pustolovskih romanov?
-

Ali ima otrok izjemen dolgoročni spomin za dejstva in dogodke iz svoje preteklosti? Zapomni

si registrsko številko sosedovega avtomobila ali dogodkov izpred nekaj let.
-

Ali otroku pri igri primanjkuje domišljije? V njegovih domišljijskih igrah ne nastopajo drugi

otroci ali pa ga domišljijske igre drugih otrok zmedejo.
Posebna zanimanja
-

Ali otroka navdušujejo določene teme, o katerih neprestano zbira podatke in pregleduje

statistike? Postane govoreča enciklopedija znanja npr. o prevoznih sredstvih, zemljevidih,
športnih rezultatih.
-

Ali je otrok pretirano razburjen ob spremembi rutine, oziroma če se stvari odvijajo drugače,

kot je pričakoval? Razburi ga, če se v šolo pelje po drugi poti kot običajno?
-

Ali otrok razvija natančne rituale, ki jih mora redno izvajati? Preden gre spat vedno razvrsti
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igrače na natančno določen način.
Motorične sposobnosti
-

Ali je otrokova motorična koordinacija slaba? Težave ima z lovljenjem žoge.

-

Ali je otrokova drža pri teku nenavadna, neobičajna?

Druge značilnosti
-

Kadar otroka nekaj močno razburi ali navduši, se začne zibati ali kriliti z rokami

-

Otrok kaže pomanjkanje občutljivosti na boleče dražljaje

-

Otrok spregovori kasneje kot drugi otroci

-

Za otroka so značilni nenavadni obrazni izrazi.

-

Otrok se razburi ali ga je strah ob nepričakovanem hrupu, običajnih zvokih, videnju

določenih predmetov, hrupnega mesta…

Vsako vprašanje je potrebno ovrednotiti na lestvici od 0 - 6, kjer je 0 stopnja, ki je značilna za
otroke določene starosti. 0 (nikoli), 1 (redko) – 5 (pogosto), 6 (vedno) (Tabelo sem povzela po
Attwood, 2007).
Če se glede na ocenjevalno lestvico postavi upravičen sum za AS, je potrebna še strokovna
diagnoza. Postopek vsebuje pregled specifičnih vidikov, govornih, umskih in motoričnih
sposobnosti ter kvalitativno analizo otrokovih interesov oziroma zanimanj. Med opazovanjem
skuša specialist vzpostaviti situacije, ki izzovejo določena dejanja in reakcije, sam pa si zapisuje
opaženo (Povzeto po Atwood, 2007).
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1. 2. 6. 2. Lestvica za oceno otroškega avtizma (CARS – Childhood Autism Rating
Scale)
Lestvica za oceno otroškega avtizma je lahko uporabljena v različnih okoliščinah. Lahko jo
uporabimo tako v razredu, skupini, s pomočjo staršev ali kar med psihološkim testiranjem. Med
opazovanjem otroka je pomembno, da otroka primerjamo z vedenjem zdravega otroka iste
starosti.
Področja, ki jih opazujemo in kjer ocenjujemo otroka so:
1. Odnos do ljudi ( Ocenjujemo in opazujemo, kako otrok v različnih situacijah v stiku z drugimi
osebami odreagira. Pozorni smo na njegovo zadržanost, vznemirjenost, izogibanju
očesnega kontakta, njegovi pozornosti in navezanosti na določene ljudi. )
2. Imitacija oziroma posnemanje (Opazujemo ali otrok zna posnemati določen zvok, besedo ali
gib in koliko časa ter vzpodbud potrebuje za določen vzorec posnemanja. )
3. Čustva (Ocenjujemo kako se otrok odziva na prijetne in neprijetne dražljaje. Se ob dražljajih
ustrezno odzove in ali zna svoja čustva tudi pokazati.)
4. Motorika (Na motoričnem področju se pri otroku ocenjuje njegova koordinacija in ustreznost
določenih gibov kot so ploskanje, guganje, vrtenje, hoja po prstih..)
5. Odnos do predmetov (Opazuje in ocenjuje se, ali ima otrok interes za igrače oziroma druge
predmete in kako jih otrok uporablja. )
6. Privajanje na spremembe (Tu opazujemo, ali ima otrok določene težave pri spreminjanju
vsakodnevnih opravil oziroma rutine in ali ima težave pri prehajanju iz ene dejavnosti na
drugo. )
7. Vidna percepcija (Opazujemo otrokov očesni kontakt. Pozorni smo predvsem na očesni
kontakt – ali ga moramo opozarjati nanj, ali mu moramo obrniti glavo da usmerimo njegovo
pozornost…)
8. Slušna percepcija (Opazujemo, ali otrok kaže strah pred vsakdanjimi zvoki kot so zvok
sesalnika, pralnega stroja, tovornjaka. Ali se otrok odzove ko ga pokličemo, ali si maši
ušesa…)
9. Okus, vonj in otip (Spremljamo otrokov odnos do stvariin predmetov ter hrane. Ali otrok
voha običajne predmete, otipava določene površine, je neužitne predmete… )
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10. Strah in boječnost (Upoštevati moramo intenzivnost in trajanje otrokove reakcije, ki se pojavi
zaradi straha. Bodisi plane v jok, kriči, se skrije ali smeji. )
11. Verbalna komunikacija (Opazujemo vse načine govornega izražanja. Beležimo kako otrok
govori, ponavlja besede, uporablja žargon…)
12. Neverbalna komunikacija (Ocenjujemo ali otrok uporablja obrazno mimiko in ali mogoče
uporablja kretnje.)
13. Aktivnost (Opazujemo, ali je otrok aktiven in ali se zna ob navodilu tudi umiriti in sedeti na
miru.)
14. Nivo in trajnost intelektualnega funkcioniranja (Tu se ne omejimo le na otrokov govor,
razumevanje števil in pojmov, pač pa ocenjujemo vse, kar si otrok zapomni, sliši, vidi,
odkrije. Pozornost je potrebno nameniti večjim področjem saj se velikokrat odkrije izjemna
nadarjenost na le enem področju. )
15. Splošni vtisi (Podamo svojo subjektivno oceno sprejemanja otroka kot ga vidimo mi.

1. 2. 7. Diagnostični kriteriji
Niti Hans Asperger niti Lorna Wing nista postavila natančnih kriterijev diagnoze in še danes ni
nekih splošno sprejetih, jasnih diagnostičnih kriterijev (povzeto po Atwood, 2007).
Tudi v današnjih dneh se veliko strokovnjakov ukvarja s postavitvijo diagnoze, s pomočjo
različnih kriterijev. Ker pa je vsak posameznik individuum in edinstven, je neke splošne
diagnostične kriterije težko posplošiti in le na podlagi njih podajati diagnozo določeni osebi. Prav
tako se mnenja strokovnjakov tudi dandanes krešejo in si niso enotni pri diagnozah.
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TABELA 4: Razhajanja posameznih avtorjev glede na določanje kriterijev za AS:
+  značilnosti, ki so vključene v kriterij
-  značilnosti, ki so izključene iz diagnoze
(povzeto po Tkavc, 2000)
AVTOR
KRITERIJ

ASPERGER
1994
WING 1981
GILLBERG
&GILLBERG,
1989
SZATMARI,
idr., 1989
TANTAM,
1991
MKB-10, 1992

GOVORNI
ZAOSTANEK

KOGNITIVNI
ZAOSTANKI

AVTISTIČNI
SOCIALNI
PRIMANKLJAJI

NEOBIČAJNA
KOMUINIKACIJA

MOTORIČNA
NERODNOST

IZKLJU
ČITEV
DIAGN
OZE
AVTIZM
A

-

Se redko
kaže
Lahko se
kaže
Lahko se
kaže

+

+

+

DA

+

+

+

NE

+

+

+

NE

+

+

+

DA

+

+

+

NE

+

+ (ali rigidni
vedenjski
vzorci)
+ (ali rigidni
vedenjski
vzorci)

Po navadi

Lahko se
kaže
Lahko se
kaže

Lahko se
kaže

Lahko se
kaže

DSM- IV, 1994

+
-

30

Se lahko
kaže

DA
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Dezintegrativn
a motnja

Netipični avtizem
(PDD- MOS)

>24

Različno

M>Ž

M>Ž

Opazna

Opazna

Ponavadi ne

Slabe

Različne
glede na
starost

Zelo slabe

Različno

Ponavadi
slabe

Zmerne

Zelo slabe

Zelo slabe

Zmerne do dobre

Družina- podobne
težave

Včasih

Pogosto

Ponavadi ne

NE

Napadi

Pogosto

Ponavadi ne

Redno

Pogosto

Ponavadi ne

Upočasnjena rast
glave

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

IQ

Zmerna,
težja MVR
do
normalnega
IQ-ja

Lažja MVR
do
normalnega
IQ-ja

Zmerna, težja
MVR

Zmerna, težja
MVR

Zmerna MVR do
normalnega

Slaba do
dobra

Srednje
dobra do
dobra

Zelo slaba

Spektroavtistična
motnja

Aspergerjev

Rettov

sindrom

sindrom

Starost pri kateri je
opažen ponavadi v
mesecih

0- 36

Ponavadi
>36

5- 30

Razmerje med
spoloma

M>Ž

M>Ž

Izguba spretnosti

Različno

Ponavadi ne

Socialne spretnosti

Zelo slabe

Komunikacijske
spretnosti

Prognoza

IQ-ja

Zelo slaba

Srednje dobra do
dobra

TABELA 5: Diferencialna diagnostika motenj avtističnega spektra (povzeto po Burja, 2008).

1. 2. 8. Področja funkcioniranja in značilnosti oseb z AS
Za življenje je potrebno funkcionalno delovati na naslednjih področjih: področje čustvovanja,
socialno področje, področje jezika in govora(komunikacije), področje interesov in rutine,
področje motorike, področje kognicije in področje občutljivost čutil.

1. 2. 8. 1. Področje čustvovanja
Ena izmed značilnosti AS je pomanjkanje empatije, vendar to ne pomeni, da otrok ni zmožen
koga imeti rad. Lahko pa ima oseba z AS le težave pri izražanju svojih občutij. Otrok z AS je
hitro zmeden in užaljen, če ga kritiziramo, da se ne ravna po namigih. Otroci z AS tudi težje
dojemajo čustva. Tudi njegovo lastno izražanje čustev je nenavadno, brez fines in natančnosti.
Otrok ne pokaže pričakovanega obsega in globine obraznih izrazov. Starejši otroci z AS znajo
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izražati enostavna čustva, vendar imajo vseeno težave pri razumevanju in izražanjem bolj
kompleksnih čustev, kot sta zadrega ali ponos (povzeto po Atwood, 2007).
Otroci z AS na fotografijah najbolje prepoznavajo strah, srečo, sledijo jim jeza, žalost, sram in
ponos. Raziskave so pokazale, da imajo osebe z AS negativno samopodobo. Ocenjujejo se za
manj pomembne v primerjavi z drugimi, kar lahko vodi v depresijo.
MadDonald (1989) je v svojih eksperimentih opozoril, da je pri desetih analiziranih osebah z AS
obstajal poseben primanjkljaj v prepoznavanju in izražanju čustev.
Včasih čustva močno vplivajo na mišljenje oseb z AS, v drugih situacijah pa igrajo le obrobno
vlogo. Ker čustva v psihološkem delovanju ne igrajo konsistentne vloge, so osebe bolj
podvržene preplavljenosti s čustvi, kadar le te postanejo intenzivne (povzeto po Milačić, 2006).

1. 2. 8. 2. Socialno področje
V nasprotju z avtističnimi osebami so osebe z AS naklonjene druženju, čeprav jim primanjkuje
veščin za uspešno vključevanje v socialne odnose.
Kot navaja Atwood (2007) sta Corina in Cristopher Gillberg opredelila dva od šestih kriterijev, ki
sta povezana s socialnim vedenjem. Prvega sta poimenovala socialni primanjkljaj, ki obsega:
 Nezmožnost interakcije z vrstniki (otroci se ne morejo vključiti v igro z ostalimi vrstniki)
 Pomanjkanje želje po interakciji z vrstniki (ne želijo sodelovati pri raznih skupinskih igrah)
 Pomanjkanje razumevanja socialnih znakov (ne razumejo znakov, ki so jim podani pri
razumevanju socialnega polja)
 Socialno in emocionalno neustrezno vedenje (neustrezno se vedejo in prikazujejo
nezaželeno vedenje)
Drugi kriterij pa je povezan s težavami nebesedne komunikacije ter obsega naslednje lastnosti:
 Omejena gestikulacija
 Nespretnost
 Neobičajna telesna drža
 Omejeno obrazno izražanje
 Neustrezno izražanje
 Neobičajen pogled
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Igra z otroki
Otroci z AS niso motivirani za igro s sovrstniki ali pa ne vedo, kako se igrati z njimi skladno z
njihovimi socialnimi aktivnostmi. Delujejo povsem zadovoljni sami s seboj.

Take otroke

označimo kot samozadostne in ne kot sebične. Nekateri igro opazujejo od daleč ali pa se raje
igrajo s precej mlajšimi ali starejšimi od sebe. Kadar so vključeni v skupinsko igro, kažejo željo
po vsiljevanju oziroma diktiranju aktivnosti. Socialni kontakt tolerirajo, vse dokler igra poteka po
njihovih pravilih.
Otroka z AS ne zanimajo modni trendi igrač ali oblačil. Njihovi sovrstniki ga le redko povabijo na
zabavo in ima malo pravih prijateljev. Mlajših otrok z AS takšna izoliranost pravzaprav ne moti,
saj se najraje igrajo sami s seboj ali s svojimi bratci, sestricami. Izoliranosti se zavejo šele, ko so
starejši in se želijo vključiti v družbo svojih sovrstnikov (Atwood, 2007).
Razumevanje socialnih pravil
Otrok z AS se ne zaveda ali pa ne razume nenapisanih pravil socialnega vedenja in
nenamerno govori ali dela stvari, ki ostale ljudi užali ali vznejevolji. Otrok glasno komentira
resnične stvari, ki pa ljudi spravijo v zadrego. Zaradi takšnega vedenja se lahko zgodi, da drugi
ljudje mislijo, da je otrok nevzgojen, starše pa pogosto kritizirajo. Ko se otroku pravila razloži,
se jih ta pogosto strogo drži in morda postane celo »razredni policist« (Milačić, 2006).

1. 2. 8. 3. Komunikacija
Očesni kontakt
Osebe z AS same poudarjajo, da lažje govorijo, kadar jim ni potrebno gledati sogovornika v oči.
Težko tudi razumejo, katere informacije in občutja se prenašajo s pogledom in kako uskladiti
pogled z govorim in gestami.
Čeprav ne obstaja »normalen« očesni stik, so klinična opazovanja pokazala, da osebe z MAS
sploh ne uporabljajo očesnega kontakta, kadar začenjajo ali končujejo pogovor ali kadar
poudarjajo bistvene vsebine v pogovoru oziroma zahtevajo pojasnila (Milačić, 2006).
Področje govora in jezika
Raziskave kažejo, da skoraj 50 odstotkov otrok z AS začne govoriti pozno, vendar po navadi
tekoče govorijo do petega leta starosti (Citirano po Atwood, 2007).
Vseeno pa je opazno, da je govor in način govorjenja nenavaden in da težko sodelujejo v
pogovorih. Čeprav fonologijo in sintakso po navadi obvladajo podobno kot drugi otroci, se
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razlike pojavljajo na določenih področjih pragmatike (socialna raba jezika), semantike (ne
pomisli na več različnih možnih pomenov) in prozodije (nenavaden ton, naglas, ritem) (Tkavc,
2010).
Pragmatika ali umetnost pogovarjanja
Tu se pojavljajo težave z uporabo jezika v socialnem kontekstu. Te težave so pri pogovoru z
osebo z AS zelo opazne. Oseba začne s pripombo, ki v trenutni situaciji ni relevantna, ali pa se
drži socialnih pravil. Ko pogovor enkrat začne, je osebo praktično nemogoče ustaviti in
poslušalec dobi občutek, da oseba ne posluša in ne zna sogovornikovih pripomb, znanja in
občutkov vključiti v dialog (Atwood, 2007).
Dobesedna interpretacija
Oseba z AS je nagnjena k dobesedni interpretaciji slišanega. Prav tako lahko dobesedno
interpretirajo sliko. Otroka lahko zmede risani junak iz risanke ali animiranega filma. Otrok ni
namerno nagajiv ali neumen, pač pa se manj zaveda skritih, impliciranih pomenov. To zadeva
tudi razumevanje običajnih fraz, pregovorov ali metafor, ki jih običajno zmedejo (Atwood, 2007).
Osebe z AS imajo težave pri razumevanju pregovorov, saj jih razumejo dobesedno in ne
razumejo prenesenega pomena (npr. Osel gre samo enkrat na led- oseba z AS si ta stavek
dobesedno predstavlja da gre osel na led in tam tudi ostane).
Melodija govora
S spreminjanjem tona in glasnosti govora med pogovarjanjem poudarjamo pomembne besede
ali ponazarjamo svoje občutke. V govoru oseb z AS pa je takih sprememb tona, poudarka in
ritma, melodije zelo malo.
Otrokov naglas se ne ujema z naglasom ostalih otrok, morda govori z jezikom, ki ga je prvega
spoznal (jezik mame, družine). Običajno je, da se otrokov naglas prilagodi naglasu vrstnikov iz
šole. Pri otrocih z AS bo verjetno manj opaziti te spremembe naglasa. Ko otrok sliši določeno
besedo ali frazo, si točno zapomni izgovarjavo. Besedo ali frazo izgovarja na isti način, tako da
lahko poslušalec izgovorjave celo ugotovi, kje oziroma od koga se je besede naučil (Atwood,
2007).
Pedanten govor
V obdobju odraščanja lahko postane govor najstnika pedanten, natančen, izbran ali preveč
uraden. Pogosto otrok s svojimi vrstniki govori v zbornem knjižnem jeziku, kar pri vrstnikih ne
naleti na odobravanje. Pogosto otrok postane tarča posmeha (povzeto po Atwood, 2007).
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Oseba z AS se bo pogosto pogovarjala v knjižnem jeziku, kljub temu, da mu bomo mi
odgovarjali v slengu oz. pogovornem jeziku.
Izmišljanje novih besed
Ena najbolj prikupnih in kreativnih značilnosti oseb z AS je tudi drugačen pogled na jezik. Po
mnenju mnogih bi morali otroka za novo izumljeno besedo celo nagraditi za kreativnost. Otrok
svojo kreativnost prikaže z novimi besedami, ki so povezane s pojmom, ki ga opazuje (Atwood,
2007).
Glasno razmišljanje
Glasno razmišljanje ob igranju z drugimi je značilnost vseh majhnih otrok. Do vpisa v šolo se že
znajo naučiti misli zadržati zase. Nekatere osebe z AS ohranjajo navado tihega premikanja
ustnic usklajenega s svojim razmišljanjem za vse življenje (Atwood, 2007).
Tekoč govor
Otrok lahko govori preveč ali premalo. Včasih njihovo navdušenje nad njihovim področjem
zanimanja vodi do 'žlobudravega' govora. Tema lahko v pogovoru dominira, je pa izraz
otrokovega čustvenega in intelektualnega navdušenja. Nasprotno pa imajo nekateri otroci
obdobja, ko izgovorijo malo besed ali pa celo obnemijo. Obstajajo otroci, ki govorijo z drugimi
otroci in svojimi starši, za druge odrasle pa so popolnoma nemi (Atwood, 2007).

1. 2. 8. 4. Področje kognicije
Ko govorimo o kogniciji in kognitivnih procesih govorimo o razmišljanju, učenju, spominu,
domišljiji.
Eno pomembnih spoznanj je bila ugotovite Ule Frith in kolegov, da imajo otroci z AS prizadeto
temeljno sposobnost »branja misli« (Atwood, 2007).
Spomin
Starši otrok z AS pogosto omenijo, da ima njihov otrok neverjetno dober dolgoročen spomin.
Nekateri otroci z AS se zelo dobro spominjajo tudi svojega zgodnjega otroštva. Spominu so
večinoma fotografski. Sposobni so si zapomniti celo stran iz knjige, učbenika (Atwood, 2007).
Domišljija
Domišljijske igre pri otrocih z AS so nekoliko nenavadne. Kot opaža Atwood (2007) v svojih
kliničnih opažanjih se ti otroci radi igrajo domišljijske igre pri katerih se pretvarjajo, da so druge
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osebe in se tako tudi oblačijo, ustvarjajo domišljijske svetove. Zelo radi se igrajo policaje in
lopove, čajanke. Radi se igrajo igre, vendar v njih s težavo sprejmejo prijatelja- najraje se igrajo
sami (Atwood, 2007).
Šolske veščine
Posebne značilnosti otrok z AS se kažejo na področjih branja, pisanja in dela s števili v eno od
skrajnosti. Pri nekaterih se kažejo znaki hiperleksije (visoko razvite zmožnosti prepoznavanja
besed, sočasno pa zelo slabo razumevanje besed ali besedila).
Nekateri imajo tudi težave z branjem in lahko celo kažejo znake disleksije. Po drugi strani pa so
nekateri otroci fascinirani s števili in začnejo šteti že zelo zgodaj (povzeto po Atwood, 2007).
Otroci z AS v osnovni šoli dosegajo zelo dobre rezultate, v srednji šoli pa se ocene nato
poslabšajo. V srednji šoli so potrebne drugačne sposobnosti kot v osnovni šoli. Tu gre
predvsem za sposobnost razumevanja, konceptualizacije, analize, skupinskega dela ter
reševanja problemov. V osnovni šoli pa je poudarek na dolgoročnem spominu, enostavnih
jezikovnih figurah (Atwood, 2007).

1. 2. 8. 5. Področje motorike
Otroci z AS shodijo nekaj mesecev kasneje, kot je pričakovano. To je eden izmed prvih znakov
motorične nespretnosti. Otroci z AS imajo lahko težave tudi pri igrah z žogo, pri zavezovanju
vezalk, nenavadni drži med hojo ali tekom, zapiranjem zamaškov, vožnji kolesa. Motorična
koordinacija teh oseb je šibka, pojavlja se tudi primanjkljaj vidno-motoričnih veščin (Gillberg,
1990; Tantam, 1988). Pri vstopu v osnovno šolo se pojavijo tudi težave pri drži pisala, učenju
pisanja, sodelovanju pri skupinskih igrah ali športu.
Raziskave so pokazale da ima med 50 in 90 odstotkov oseb z AS težave z motorično
koordinacijo. Zaradi tega sta Gillberga vključila motorično nespretnost med diagnostične kriterije
za AS. Rezultati so pokazali, da slaba motorična koordinacija vpliva na sposobnosti fine in
grobe motorike.
Velikokrat vidimo tudi nekoordiniranost med spodnjimi in zgornjimi okončinami. Prav tako so
ohromljene sposobnosti lokomocije, gibi pri teki oz. hoji pa spominjajo na gibe lesene lutke.
Simultanost gibov oziroma sposobnost uporabe obeh rok hkrati je prav tako okvarjena, kar se
vidi pri težavah uporabljanja jedilnega pribora, zavezovanja čevljev, vožnji s kolesom (Gillberg
1989).
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Pri otrocih z AS pogosto zasledimo težave pri natančnih nalogah, kot so uporaba škarij,
vdevanje niti v šivankino uho, hitrih gibih (Milačić, 2006).
Otroci z AS pri metu žoge ne gledajo proti cilju, pač pa imajo pogled mnogokrat usmerjen
drugam, prav tako imajo težave z lovljenjem žoge, zato lahko govorimo o nezadostni
koordinaciji pri igrah z žogo. Prav tako jim težave dela tudi stoja na eni nogi, saj težko lovijo
ravnotežje in se velikokrat opotekajo, ko je potrebno stati le na eni nogi.

1. 2. 8. 6. Področje interesov in rutine
Pri avtističnih osebah je očiten obstoj »izoliranih« veščin – od sposobnosti sestavljanja
sestavljank, risanja, glasbenih sposobnosti do zbiranja podatkov o neobičajnih temah, kot sta
astronomija ali meteorologija. Za AS je značilno predvsem zbiranje podatkov o posameznih
temah.
Gillbergovi kriteriji za AS (1989) so povezani z interesi in rutinami.
Kriterij omenjenih interesov je opredeljen z :
 Izključevanjem drugih aktivnosti
 Ponavljanjem
 Mehanskih kopičenjem dejstev namesto razvijanja razumevanja
 Izvajanje praks
 Vsiljevanjem praks drugim
Interesi pri osebi z AS prinašajo v njegovo življenje nek red in so na nek način sprostitve,
prijetne aktivnosti (Milačić, 2006).

1. 2. 8. 7. Področje občutljivosti čutov
Dokazano in znano je, da so otroci z AS lahko zelo občutljivi na določene zvoke (visoki zvoki –
piskanje), okus hrane, dotik (objem, »dotik« oblačil na njihovi koži).
Obstajajo dokazi, ki dokazujejo, da se pojavljajo nenavadnosti glede občutljivosti čutil pri
približno 40% avtističnih otrok, podobne rezultate pa potrjujejo tudi pri otroci z AS (Garnett in
Atwood, 1995).
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Oseba z AS lahko pokaže minimalno reakcijo na stopnjo bolečine in temperature, ki sta za ljudi
brez sindroma neznosni (Atwood, 2007).
Občutljivost na zvok
Osebe z avtizmom in AS zaznavajo zvoke, ki jih lahko po intenziteti razvrstimo v tri skupine:
 Nenadni, nepričakovani zvoki (pasji lajež, zvonjenje telefona, kašljanje ali kihanje, klikanje
svinčnika)
 Visoki, trajajoči zvoki (zvoki ki jih oddajajo majhni elektromotorji v kuhinjskih aparatih ali
vrtnarski opremi)
 Pomešani, zapleteni oz. večslojni zvoki (hrup v nakupovalnih središčih, glasna družabna
mesta)
(Atwood, 2007)
Ti zvoki so lahko za osebe z MAS in osebe z AS moteči. Takrat se oseba pogosto zateče v tih
in miren prostor in počaka, da hrup oz. zvok preneha. Mnogi starši tudi navajajo, da s svojimi
otroci ne morajo obiskati nakupovalnih središč, saj jih hrup preveč moti in postanejo agresivni in
nemirni.
Občutljivost na dotik
Oseba je lahko izjemno občutljiva na določeno intenziteto dotika ali na dotik določenih delov
telesa. Nekateri deli telesa delujejo še posebej občutljivo na dotik. To so tême, nadlaket in dlani.
Nekateri otroci se neradi češejo, umivajo roke, uporabljajo prstne barve, igrajo z plastelinom,
neradi nosijo določena oblačila iz določenega materiala (Atwood, 2007).
Občutljivost na okus in strukturo hrane
Večina otrok, ki je v zgodnjem otroštvu občutljiva na hrano le to sčasoma preraste. Pomembno
se je izogibati hranjenju na silo ali stradanju (Atwood, 2007).
Vizualna občutljivost
Redka občutljivost, ki jo povezujemo z avtizmom in AS, je občutljivost na določene stopnje
osvetljenosti, barve ali motnjo vizualnega zaznavanja. Nekateri otroci in odrasli pravijo, da jih
»svetloba zaslepi« in se izogibajo visoki stopnji svetlosti. Intenzivno doživljanje barv lahko
opazimo pri nekaterih umetniških slikah, ki so jih ustvarile osebe z AS (povzeto po Atwood,
2007).
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Občutljivost na vonj
Starši se morajo zavedati, da je zamenjava parfumov ali hišnih dišav za otroka izjemno
neprijetna in je bolje da se temu morda izognejo. Prav tako mnogi starši pripovedujejo, da je
otrok »užival« v močnih vonjih (lakov, bencina, lepila). Prav tako nekateri otroci z AS ne
prenesejo vonja mehčalcev na svojih oblačilih.
Občutljivost na bolečino in temperaturo
Otrok ali odrasel z AS lahko zelo mirno prenaša bolečino oziroma ne pokaže znakov neugodja.
Osebe z AS lahko spijejo zelo vroč napitek, v vročini nosijo topla oblačila- nimajo občutka za
temperaturo. Tako se oseba z AS težko nauči, kako ravnati v nevarnih situacijah (Atwood,
2007).
Sinestezija
To je redek pojav, ki se pojavlja pri osebah z AS. Drugače ta pojav imenujemo tudi »obarvan
zvok«. Najpogosteje se odraža tako, da oseba vidi barve vsakič, ko sliši določen zvok (Atwood,
2007).
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1. 3. METODE, TERAPIJE, UČENJE OSEB Z MOTNJO
AVTISTIČNEGA SPEKTRA
Osnovne terapije, za izboljšanje komunikacije, socializacije pa temeljijo na socialno ustreznejših
vedenjskih vzorcih. Namen le teh je, da bi otrok oz. oseba z AS postal čim bolj samostojen v
vsakdanjem življenju. Seveda je potrebno s temi terapijami pričeti čim bolj zgodaj, če se le da že
v predšolskem obdobju.
Metode, s pomočjo katerih otroke z AS in MAS učimo boljšega komuniciranja, vedenja in
znajdenja v življenju so:

1. 3. 1. Terapija ABA (aplied behaviour analysis)
Terapija ABA se uporablja od leta 1981, oblikoval pa jo je Dr. Lovaas. Je najbolj intenzivna,
učinkovita ter najobsežnejša vedenjska terapija, ki je namenjena osebam z razvojnimi
zaostanki. Izvajajo jo lahko starši oz. terapevti. Terapija ABA temelji na principu, da neko nalogo
razdelimo na več manjših delov, ki jih otrok lažje opravi in izvede. Za dobro oz. pravilno
opravljeno nalogo se otroka nagradi in pohvali, nepravilne rešitve pa popravimo. Neprimerno
vedenje ignoriramo oz. ga preusmerimo v neko drugo dejavnost. Cilj ABA terapije je v razvoju
otroka na več področjih kot je pozornost, posnemanje, govor, družabnost ter samopomoč.
Terapijo ABA je priporočljivo izvajati od 35 do 40 ur tedensko (povzeto po Terapije za
zdravljenje avtizma, 2010).

1. 3. 2. Metoda TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related
Communication- handicapped Children)
Če prevedemo obravnava in izobraževanje otrok z MAS in s sorodnimi komunikacijskimi
motnjami. Gre za strukturirano poučevanje, saj gre za princip, da otrok točno ve, kaj je potrebno
narediti ion kaj tej nalogi sledi. Naloge so opravljene vizualno, kar je otroku v pomoč. Hkrati se
izboljšuje pozornost in koncentracija, zmanjša pa se tudi odvisnost od odraslega, saj mora otrok
opraviti nalogo sam (povzeto po Hannah, 2009).
Pri metodi TEACCH je velik poudarek na dobro opremljenem prostoru, kjer otrok lažje razume
in opravlja vsakodnevna opravila. Njegov strah pred neznano situacijo se tako zmanjša. Cilj te
40

Metoda modifikacije vedenja pri dečku z Aspergerjevim sindromom; Diplomsko delo (2012) Urška Šteh

terapije oz. programa je razvijati otrokovo socialno integracijo (povzeto po Macedoni- Lukšič,
2009).

1. 3. 3. Metoda PECS –sistem komunikacije z izmenjavo slik
Metodo PECS uporabljamo za sporazumevanje z otroci z MAS. Razvili so ga v Ameriki in sicer
logopedinja Frost Lori ter psiholog Bondy Andrew. S pomočjo PECS sistema se
sporazumevamo z otroci, ki se ne sporazumevajo z govorom, ali pa uporabljajo le nekaj besed.
Z določenim znakom na kartici, prosijo za želeno stvar. Ko usvojijo prvo stopnjo PESCa
(uporaba enega znaka), se z njimi pričnemo učiti težje, oz. več znakovne kartice (npr. želim jesti
kruh). Prav tako se trudimo z otrokom znake tudi komentirati in izgovoriti (šumenje, zvonjenje,
deževanje). S pomočjo kartic se lahko otrok sporazumeva tudi z ostalimi otroci v skupini in
družbi. Potrebno pa je vedeti, da sistem PESC uporabljajo le za to usposobljene osebe. Otroci
lahko ob nepravilni uporabi kartic postanejo preveč odvisni od fizične pomoči, kar preprečuje
razvoj spontanega sporazumevanja (Povzeto po Hannah, 2009).

1. 3. 4. Pozitivna vedenjska podpora (Positive Behavioral Supports)
Pozitivna vedenja podpora se uporablja v izobraževalnih procesih, kjer se poizkuša izboljšati
kakovost življenja in zmanjšati problematično vedenje. Pozitivna vedenjska podpora so je
razvila iz treh glavnih virov: ABA terapije, vključevanje osebe v terapijo in individualno
obravnavo osebe. Kljub temu, da lahko elemente pozitivne vedenjske podpore povežemo z
ostalimi terapijami je edinstvena saj združuje nekaj ključnih funkcij v končno celoto: celovito
spremeni način življenja, sodelujejo le zainteresirani, socialno uveljavljanje v družbi ter
poudarek na preprečevanju nezaželenega vedenja.

1. 3. 5. Metoda modifikacije nezaželenega vedenja
Kot uspešna metoda pri odpravljanju nezaželenega vedenja se uporablja tudi metoda
modifikacije vedenja. Pri metodi modifikacije nezaželenega vedenja je potrebno biti predvsem
dosleden in sodelovalen. Otroka je potrebno vzpodbujati in mu omogočiti razvijanje socialno
sprejemljivega vedenja.
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1. 4. METODA MODIFIKACIJE VEDENJA
1. 4. 1. Vedenje
Vsako vedenje ima svojo funkcijo ima motiv in ima namen. Lahko je nagonsko- refleksno ali pa
pridobljeno- priučeno iz izkušenj (povzeto po Burja, 2006).
Da se stari nezaželeni vzorci vedenja ne bi povrnili, moramo pri osebah pri katerih izvajamo
metodo modifikacije vedenja najti novo oziroma nadomestno vedenje, ki bo nadomestilo
nezaželeno vedenje. Če nezaželenega vedenja ne nadomestimo, lahko zopet pridejo na dan
oblike nezaželenega vedenja:
 Neubogljivost
 Agresivnost
 Neprimerno socialno vedenje
 Avto- agresivno vedenje
(povzeto po Burja, 2006)
Da bi odpravili nezaželene oblike vedenja, da bi osebo naučili novih oblik vedenja, izvajamo
postopek metode modifikacije vedenja.
Moteče, nezaželene oblike vedenja se pogosto pojavijo že v predšolskem obdobju, ko se otrok
sreče z vrstniki. Če jih ne omilimo, lahko predstavljajo velik problem v nadaljnjem izobraževanju
otroka oziroma mladostnika.
K nezaželenim oblikam vedenja lahko štejemo vse tiste oblike, za katere okolica misli, da so
vpadljive, nesprejemljive oziroma takšne, ki onemogočajo osvajanje novih veščin in navad.
Najpogostejše so agresivnost, samoagresivnost, kričanje, razdiralno vedenje, odbijanje
sodelovanja itd.
Preko modifikacije vedenja spreminjamo človekovo (otrokovo) vedenje, s pomočjo različnih
tehnik. S pomočjo teh tehnik, se učimo vedenja, ki je sprejemljiv v okolici in hkrati tudi zaželen
(vljudnost, poslušnost, sodelovalnost). Prav tako je potrebno pri izvajanju spremeniti okolje, v
katerem se je pojavljalo nezaželeno vedenje, da lahko oseba (otrok) spremeni določene
reakcije oz. vedenje.
Preko metode modifikacije vedenja se oseba nauči novih - zaželenih oblik vedenja, odpravijo se
nezaželene oblike vedenja in se utrdijo oblike vedenja, ki so v družbi sprejemljive.
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Osnovna zakonitost, na katerih so zasnovani razni postopki modifikacije vedenja, izhaja iz
dejstva, da je vedenje odvisno od sprememb, ki sledijo. Če nekemu vedenju sledi ugodje,
potem se bo to vedenje zagotovo še pojavljalo. Če se na neko vedenje okolica ne odzove, se
bo to vedenje pojavljalo v manjšem številu. Če pa nekemu vedenju sledi neugodje, se takšnemu
vedenju skušamo izogniti.
Večina tehnik modifikacije vedenje izhaja iz teorij: klasično pogojevanje, instrumentalno
pogojevanje in socialno učenje.
Pri metodi modifikacije vedenja moramo biti dosledni in sodelovati s celotnim timom. Otroka
moramo pri spreminjanju njegovega vedenja vzpodbujati in mu omogočiti razvijanje socialno
sprejemljivega vedenja. Z doslednostjo lahko dosežemo uspešnost, ki otroku pomaga v
nadaljnjem življenju.
Da bi bili pri tem uspešni, moramo za otroka zagotoviti določene pogoje:
 V obdobju, ko je otrok vključen v projekt modifikacije vedenja, ne sme biti akutnega obolenja,
ki bi zmanjšalo njegove sposobnosti za učenje
 Otrok naj ne bi bil mlajši od 4 let, medtem ko zgornja meja ni postavljena
 Pomembno je splošno vedenje otroka. Nekatere hude oblike vedenja lahko otežkočijo ali
celo onemogočajo izvajanje programa.
 Upoštevati moramo tudi otrokovo psihofizično zrelost npr. ali se lahko giblje, sedi. Potrebno
je upoštevati tudi, ali ima otrok kakšne senzorne ali motorične okvare.
Oseba, ki izvaja program, mora dobro poznati otroka in biti z njim v prijateljskem kontaktu, da
otrok ne začuti straha pred spremembami. Prav tako mora oseba, ki izvaja program, s tem
seznaniti tudi otrokove starše in osebe, ki z otrokom tudi drugače sodelujejo. Povedati jim
moramo, da program upoštevajo tudi kasneje. Oseba, ki bo z otrokom izvajala program, mora
biti prepričana, da bo lahko izvajala program vsak dan ob določenem času in da otrok ne bo
izostajal.
Pri metodi modifikacije vedenje gre pravzaprav za nagrajevanje pozitivnih- želenih vedenjskih
vzorcev in odpravljanje nezaželenih oblik vedenja. Seveda moramo tu paziti, da ne gre zgolj za
nagrajevanje in kaznovanje. Vključuje tudi opazovanje, beleženje vedenja ter postavljanje
nekega cilja.

Velikokrat opazimo le nezaželeno vedenje in tako prihaja do več kaznovanj.

Mnogokrat so osebe oz. otroci pridni in kažejo želeno vedenje, pa jih za to ne pohvalimo.
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2. PRAKTIČEN DEL
2. 1. PROBLEM IN CILJ RAZISKAVE
Problem je, da pravzaprav ne vemo, če metoda modifikacije vedenja vpliva na vedenje pri
osebah z Aspergerjevim sindromom, saj so raziskave delali le pri osebah z motnjo avtističnega
spektra. Tudi sama v literaturi nisem zasledila podatkov, kjer bi metodo modifikacije
nezaželenega vedenja izvajali pri osebah z Aspergerjevim sindromom. Ker nikjer v literaturi
nisem zasledila, kako metoda modifikacije vedenja vpliva na osebe z AS, sem se odločila, da
sama metodo preizkusim na dečku, ki ima AS.
Zanimalo me je tudi, ali bo metoda modifikacije nezaželenega vedenja pri dečku z AS delovala
in izboljšala njegovo vedenje.
Cilj, ki sem si ga zastavila, je opisati in prikazati metodo modifikacije nezaželenega vedenja pri
otroku z Aspergerjevim sindromom.
Vprašanje, ki sem si ga zastavila je, ali metoda modifikacije nezaželenega vedenja vpliva na
vedenje pri otroku.

Zastavila sem si tri raziskovalna vprašanja.
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Ali se bo otrokovo vedenje po metodi modifikacije nezaželenega vedenja v vrtčevski skupini
spremenilo?
2. Ali bo otrok prenehal z grizenjem, kričanjem, lasanjem in ščipanjem s pomočjo metode
modifikacije nezaželenega vedenja?
3. Ali bo otrok s pomočjo pravil, fotografij in različnih pripomočkov izboljšal vedenje in pridobil
nova znanja, ki mu bodo olajšala vsakdanje življenje?
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2. 2. METODE DELA
2. 2. 1. Vzorec
V letu 2009 in 2010 sem kot študentka prostovoljka bila spremljevalka dečku, ki je bil vključen v
redni vrtec. Deček David2 je bil v skupini od samega začetka in hitro so vzgojiteljice in specialna
pedagoginja ugotovili, da je deček nekaj posebnega. Deček je bil ob najinem prvem srečanju
star 3 leta in 5 mesecev. Po mnenju specialne pedagoginje naj bi šlo za dečka s
spektroavtistično motnjo, kasneje so ga diagnosticirali kot osebo z Aspergerjevim sindromom.
Deček je ob prvem srečanju sedel ob knjižnem kotičku in si ogledoval knjige ter prijemal eno
nato drugo in jih zlagal na tla. Ob prvem pozdravu in pogovoru je deček povedal le, kako mu je
ime in njegovo najljubšo številko. Prav tako ni vzpostavil očesnega kontakta. Gledal je v zrak in
mi ni odgovarjal. Starši so se strinjali, da ima David v skupini spremljevalca, ki mu pomaga skozi
vsakodnevne rutine in ga usmerja v pravilno vedenje in komunikacijo.
Tako sem vsak dan prihajala k Davidu v skupino, kjer sva skupaj preživela veliko nepozabnih
trenutkov.
V raziskavi sem proučevala en sam primer- dečka z Aspergerjevim sindromom. Opazovala sem
njegovo funkcioniranje, čustvovanje, močna in šibka področja, predvsem pa njegovo vedenje in
odzivanje na uvedbo nove metode.

2. 2. 2. Vrsta raziskave
Raziskava je opis in analiza primera dela s posameznikom med njegovim bivanjem v redni
skupini vrtca. Na osnovi enega samega primera želim oziroma skušam spoznati osnovne
značilnosti Aspergerjevega sindroma pri otroku v predšolskem obdobju. Prav tako preizkušam
uporabnost metode modifikacije vedenja ter učenje novega, družbeno sprejemljivega,
zaželenega vedenja.
Raziskava je poizvedovalna, saj ne preučujem celotne populacije, temveč se omejim le na
študijo enega primera- opazujem le enega otroka in vse dogodke ki so povezani z njim. Ker
sem pri zbiranju gradiva uporabljala različne postopke: opazovanje z udeležbo, analiza

2

Dečku, ki sem ga opazovala sem nadela izmišljeno ime David.
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dnevnikov, gledanje videoposnetkov, pogovori z strokovnjaki, lahko rečem, da je tudi zato
raziskava poizvedovalna oziroma eksplorativna.
Raziskava je empirična. Uporabila sem več različnih virov gradiva. Gradivo sem dobila z
opazovanjem z udeležbo, z zapisovanjem dnevnikov, posnetki dejavnosti, zapisi drugih
strokovnjakov ter staršev.

2. 2. 3. Opis merskega inštrumentarija
Namen lestvice CARS je oceniti in točkovati vedenje brez ugotavljanja vzrokov. Preprosto je
potrebno oceniti, koliko vedenje otroka z avtizmom odstopa od vedenja zdravih vrstnikov. Na
lestvici je zapisanih 15 področij, na katerih ocenjujemo otroka. Pomagamo si z razponom točk
od 1 – 4. Ocena 1 označuje, da je otrokovo vedenje v skladu z njegovo kronološko starostjo,
medtem ko ocena 4 pomeni večje odstopanje od vedenja zdravih otrok. Lahko se odločimo tudi
za vmesne stopnje, kadar otrokovo vedenje sodi med dve opisani kategoriji (npr. če vedenje
malo do zmerno odstopa, ga ocenimo z 2.5 točke). Ob koncu dobljene točke seštejemo in jih
primerjamo z rezultati. Če otrok doseže med 15 – 29.5 točk, pomeni, da je otrok nima motenj
avtističnega spektra, med 30 – 36.5 točkami se kaže zmerna stopnja avtizma, medtem ko se
med 37 – 60 točkami kaže težja oblika avtizma.

2. 2. 4. Način pridobivanja podatkov in zbiranje podatkov
Podatke sem zbirala s pomočjo opazovanja ter snemanjem. Opazovanja sem nato zapisovala v
zvezek, kjer sem beležila vsakodnevne aktivnosti dečka. Dva tedna sem namenila opazovanju
dečka pred uporabo metode, dva tedna pa opazovala stanja po uvedbi metode modifikacije
vedenja. Vsi zapisi si sledijo po kronološkem vrstnem redu.
Glavni viri podatkov so tako zapiski, pogovori s starši, vzgojiteljicami, defektologinjo v vrtcu. V
stik sem stopila tudi z specialno delavko, ki je vodila dečkovo usmerjanje.
Podatke sem zbirala z opazovanjem v procesu vsakodnevnega obiskovanja oddelka, v
katerega je vključen deček. Deček je bil v vrtcu vsakodnevno prisoten 7 - 8 ur, kar je bilo
vsekakor dobrodošlo za poglobljen pogled v njegov vsakdan. Pri delu sem se osredotočila
predvsem na njegovo vedenje in razvoj. Podatke sem pričela zbirati v mesecu decembru- 3
mesece po pričetku šolskega leta in vključenosti v skupino. Stopila sem tudi v stik s starši, ki so
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mi posredovali pomembne informacije, prav tako pa sem veliko podatkov dobila od vzgojiteljic in
defektologinje vrtca.

2. 2. 5. Opis, obdelava in analiza podatkov
Kot inštrumentarij za zbiranje podatkov sem oblikovala svojo »Opazovalno ček listo« (prikazana
v tabelah), ki zajema kvantitativne in kvalitativne podatke. Vključuje podatke o datumih
opazovanj, zaporedni številki opazovanja ter trajanje posameznega opazovanja. Vključuje tudi
opise nezaželenih vedenj.
V prvih dveh tednih sem dečka opazovala in beležila njegovo moteče vedenje v skupini.
Beležila sem si tudi, kdaj oz. v kakšni situaciji se je nezaželeno vedenje pojavilo. V pomoč pri
pridobivanju podatkov so mi bili tudi dečkovi starši. Podatke sem nato s pomočjo teorij različnih
avtorjev ter lastnih videnj in izkušenj sistematično analizirala.
Zbrane podatke sem nato kvalitativno primerjala.
Spremenljivke, ki sem jih opazovala in jih med seboj primerjala so bile: grizenje, ščipanje,
kričanje, in lasanje. Te 4 spremenljivke sem si izbrala zato, ker je deček z njimi izražal svoje
nezaželeno (agresivno) vedenje do drugih. Prav tako smo se skupaj s starši in vzgojiteljico
odločili, da bomo pozorni na te 4 spremenljivke, saj jih je deček največkrat uporabljal kot
nezaželeno vedenje.
Z učenjem vedenja in socialnih veščin smo nadaljevali do konca leta.

2. 2. 5. 1. Opis primera in ugotovitve
ZAČETNO STANJE
V tem delu diplomske naloge bom predstavila različne opise Davida. Opis je sestavljen iz več
delov in sicer:
1. Ocenjevanje s pomočjo lestvice za ocenjevanje otroškega avtizma (CARS) (moje
opazovanje)
2. Mojega opazovanja stanja pred uporabo metode
3. Opis izvajanja metode
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4. Opis stanja po uporabi metode
5. Primerjanje stanja pred in po uporabi metode

Moje opazovanje in ocenjevanje otrokovega delovanja s pomočjo lestvice CARS

Ko sem vstopila v igralnico rednega vrtca, sem spoznala prijetnega dečka, ki je bil
diagnosticiran kot fantek s spektoavtistično motnjo - Aspergerjev sindrom. Kot njegova
spremljevalka, sem bila v dopoldanskem času veliko z njim in spoznala, da je svet, v katerem
živimo, zanj včasih prehiter. Zmotili so ga že majhni dražljaji, na katere se je razburil, oz. je na
dan 'privrelo' njegovo nezaželeno vedenje. Poiskal je osebo, na kateri je nato svoje vedenje
'potešil'. Najpogosteje je šlo za ščipanje, grizenje in vlečenje za lase. Ali se je deček zavedal, da
je to naredil? Njegov najpogostejši odgovor je bil: »Nisem za nalašč. Saj ne bom več. Moral
sem«.

Datum: 5. januar 2010 (deček obiskuje skupino že od začetka šolskega leta; septembra 2009)
1.

ODNOS DO LJUDI

Davidovo vedenje sem ocenjevala v različnih situacijah, v katerih je prišel v stik z ostalimi otroci,
vzgojiteljicami ali drugimi delavci vrtca.
David je zelo navezan na svoje starše, posebej očeta. Zelo rad ima tudi dedka, ki mu kot sem
opazila preveč popušča in to fant s pridom izkoristi. Kar se tiče družinskih članov, je oče tisti, ki
se najbolj trudi, da bi David živel kot njegovi vrstniki. Mama zaradi službenih obveznosti zamudi
veliko ur z njim.
V skupini ima 3 prijatelje, s katerimi se želi nenehno igrati in biti v njihovi bližini, kljub temu da
oni včasih tega ne želijo. Hodi za njimi, jih cuka in vleče za rokav ter se vmešava v igro ko se leti igrajo z drugimi otroci v skupini. Prav tako se hitreje odzove na navodila ki jih posreduje
vzgojiteljica kot pa pomočnica.
Da David posluša in sledi navodilom ali pogovoru je odvisno od same teme pogovora in tega,
kdo vse je v pogovor vključen. Velikokrat ne posluša in ignorira navodila ki so mu zadana in se
igra naprej. Šele ko ga pogledaš in vzpostaviš očesni kontakt, reagira. Božanja in objemanja s
strani prijateljev nima rad, objeti se pusti, le ko je za svoje vedenje kaznovan in se nato zateče v
objem vzgojiteljici ali meni.
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Zelo rad stoji pred ogledalom, kjer se gleda in opazuje ter dela raznorazne grimase in se pači.
Prav tako si rad zliva vodo čez roke. Nenehno si želi tudi umivati roke z milom in vodo.
Pri igri se najraje zamoti sam, ali pokliče 3 najboljše prijatelje da se gredo z njim igrati. Če se ne
želijo igrati z njim kaj hitro pride do nezaželenega vedenja kot je grizenje, ščipanje.
Pri odnosu do ljudi bi sama rekla, da je zadržan. Ko stopiš z njim v kontakt s težavo vzpostavi
očesni kontakt, na to ga moraš večkrat opozoriti in še potem je kontakt kratkotrajen. Prav tako
se izogiba pogovoru o tem, kaj je naredil narobe in zakaj je to naredil. Če vanj sili več ljudi, se
hitro vzburi in začne kričati ter želi pobegniti v svoj kotiček.

2.

IMITACIJA- POSNEMANJE

Ocenjevanje otrokovega posnemanja verbalnih in neverbalnih aktivnosti. Vedenje, ki naj bi ga
otrok posnemal, mora biti prilagojeno njegovim sposobnostim (Schloper, E., idr., 1989).
Verbalno je David zelo močen fant. Veliko ga zanimajo knjige, ki jih rad ogleduje in si izmišlja
svoje zgodbice. Ko je ponavljal stavke za mano je brez težav ponovil vse. Pri skupinskem petju
nerad sodeluje in si samo momlja v brado ali pa se vrti v krogu. Pesmico sicer zna na pamet
vendar ne posnema drugih da bi skupaj z njimi pel. Včasih se 'prebudi' in vmes naglas pove
kakšno besedo. Pri prerisovanju oblik ni pozoren n oblike ki jih prerisuje naredi samo čačke, da
bi čim prej končal, saj ga risanje ne zanima. Prav tako ima težave z rezanjem s škarjami.
Pri imitaciji gibov je uspešen pri osnovnih gibih, vendar določenih gibov ne pokaže z pravo roko.
Če sem mu pokazala npr. dvignjen palec na levi roki, je sam pokazal dvignjen palec na desni
roki. Posnemal je kot da se vidi v ogledalu. Pri ploskanju določenega takta je uspešen pri lažjih
taktih kot so ta-ta, medtem ko sestavljenih kot je ta-da-ta-ta ne posnema pravilno.

3.

ČUSTVA

V tem delu sem ocenjevala, kako je David reagiral na prijetne in neprijetne situacije. Prav tako
sem opazovala ali izraža ustrezno čustvo v ustrezni situaciji.
Na prijetne situacije kot so pohvala, nežen dotik, priljubljena hrana, igrača, igra se je David
odzval različno. Lahko rečem da zanj nežen dotik ni prijeten, saj se hitro odmakne in ne želi da
bi se ga kdo dotikal. Prav tako v prijetnih situacijah kot so npr. praznovanje rojstnega dneva ne
uživa oziroma tega ne zna pokazati. Velikokrat se brez potrebe prične naglas smejati ali pa se
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vrteti okrog svoje osi. Ko je kaznovan, odreagira z neželenim vedenjem vendar se potem hitro
pomiri in odsedi svojo kazen. Včasih se ob tem glasno smeji in ob koncu kazni ne pokaže, da je
bil žalosten ker je bil kaznovan.

4.

MOTORIKA

Opazovala sem ustreznost gibov, držo, vrtenje, ploskanje, guganje, hojo po prstih,
avtoagresivnost.
David hodi vzravnano, občasno nekoliko po prstih. Ko teče krili z rokami okrog sebe. Pri rezanju
s škarjami je nekoliko okreten, saj ne ve, kako bi nadaljeval če je potrebno list odrezati z veliko
vijugami. Rezanje naravnost mu gre, pri zavitem rezanju pa je neroden. Riše nerad, zelo na
hitro nekaj načečka in pravi da je narisal vodo ali ogenj. Pri sestavljankah se zamoti le če je v
svojem kotičku in mu je obljubljena nagrada. Če je ob mizi več otrok in ga opazujejo se hitro
razjezi in ne želi nadaljevati z sestavljanjem. Pri plezanju na igrala je izredno gibčen in brez
problema spleza na letvenik ali vlakec na igrišču. Na letvenik v telovadnici se pogosto zateče
oziroma tja zbeži ko v skupini naredi kakšno 'neumnost' kot npr. polije vodo, vrže kocke po tleh,
udari prijatelja… Velikokrat sem ga našla na vrhu letvenika kjer je na tla metal žoge in se tako
igral. Pri skakanju, plazenju je spreten in uživa v dejavnostih. Vsak dan sva pred kosilom odšla
v telovadnico, kjer se je preko različnih dejavnosti David 'znorel' na svoj način. Metal velike žoge
na tla in jih nato pobiral, se valjal po blazini, tekal okrog svoje osi…

5. ODNOS DO PREDMETOV
Ocenjujemo dvoje- otrokov interes za igrače in druge predmete in to kako jih otrok uporablja.
David ima v svojem osebnem predalčku v skupini nekaj svojih igrač, prinesenih od doma.
Dirkalni avto, plišastega kužka in skokico. Najraje se igra z avtom. Ko sem ga opazovala sem
videla, da zraven dela tudi 'brmbrm', tako da ve, na kakšen način se avto oponaša. Do svojih
igrač je zelo navezan in jih ne posodi nobenemu. Res pa je, da z avtom le vozi po mizi 'gor-dol'
in lahko to dela tudi po 15 minut. S kužkom se ne igra ampak si ga samo ogleduje in voha.
Skokico mu dovolimo le v telovadnici kjer pa je navdušen ko skokica poskakuje pred njim.
Z igračami, ki so v skupini, se David zelo redko igra. Še najraje ima lesene kocke iz katerih
sestavi cesto. Zelo nerad se igra v kotičku dom in družina kjer se navadno igra 5 otrok. Prav
tako ne mara sestavljank, saj ga drugi med sestavljanjem gledajo kar ga moti.
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Na stranišču vodo vedno potegne 2x in gleda kako odnese papirček.

6. PRIVAJANJE NA SPREMEMBE
V tej kategoriji sem opazovala, kako se je David obnašal pri spreminjanju rutin, kako je reagiral
pri prehajanju iz ene aktivnosti v drugo.
Davida nepričakovane spremembe motijo. Ko v igralnico pride nova oseba ali kdo izmed
staršev, ki pripelje otroka, začne tekati okrog svoje osi ali pa naglas kričati. Če pride v igralnico
oseba, ki je ne pozna, se skrije v svoj kotiček.
Iz prehajanj v eno na drugo dejavnost se odzove različno. Če mu je neka dejavnost všeč, potem
ne želi prekiniti z delom, večkrat se razjezi in svoj izdelek ali pa igračo vrže po tleh in začne
ščipati prijatelja ki sedi zraven njega, kot da je on kriv za to, ker se dejavnost končuje. Prav tako
ni navajen drugih igralnic, saj se v njih ne znajde in tako ves čas stoji pri vratih oz. v kotu in
gleda v strop.

7. VIDNA PERCEPCIJA
Ocenjujemo nenavadno vidno pozornost, ki jo pogosto srečamo pri avtističnih otrocih.
Ocenjevanje vključuje reakcije na zahtevo, naj opazuje določeni predmet.
Pri opazovanju določenega predmeta ima David velike težave. Predmet si le na hitro ogleda oz.
usmeri pogled nanj, potem pa želi nadaljevati z aktivnostjo s katero se je ukvarjal. Več časa
lahko opazuje le svojega kužka, ali pa katero izmed knjig v knjižnem kotičku. Na sprehodih ga
ne zanimajo in ne opazuje dreves, travniških cvetic, prav tako ga ni zanimalo sneženje, izdelava
sneženega moža.
Ko se pogovarja z prijatelji jih ne gleda v oči, prav tako ne gleda v oči vzgojiteljic in mene, razen
če ga posebej opozorimo naj nas pogleda v oči. Tudi takrat nas le za trenutek pogleda nato pa
ponovno gleda po igralnici in nas posluša. David se rad zamoti tudi z opazovanjem ure na svoji
roki, kako se premikajo številke digitalne ure.

8. SLUŠNA PERCEPCIJA
Opazujemo otrokove slušne reakcije. Otrokovo reakcijo na človekov glas ali druge zvoke.
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Davida visoki toni zelo motijo, zato nerad posluša različne inštrumente kot so violina, flavta.
Takrat si zatisne ušesa in začne kričati. Prav tako ne mara zvoka zvončka ki ga ima vzgojiteljica
da otroke spomni da je čas za naslednjo dejavnost.
Po pripovedovanju staršev ga doma zvok sesalca, pralnega stroja in pomivalnega stroja ne
moti, če pa zasliši kakšen sunkovit in hiter vok ki ga ne pričakuje (npr. očetov vrtalnik ali
kosilnico) se hitro prime za ušesa in začne kričati.
Ko se mu podaja navodila ni potrebno povzdigniti glasu če so navodila izključno zanj. Če pa so
navodila dana celotni skupini jih David rad presliši, takrat vzgojiteljica nekoliko povzdigne glas in
mu pove, da navodila veljajo tudi zanj.

9.

OKUS, VONJ, TIP- PERCEPCIJA IN UPORABA

Opazovala sem, kako se David odzove na različen vonj, okus, bolečino, prijeten dotik.
Ocenjujemo čutila 'na blizu'.
David zelo rad vonja svojega kužka, prav tako velikokrat vonja tudi svoja oblačila.
Pri okušanju hrane je zelo izbirčen in je le tisto, kar želi. Tako za zajtrk poje samo kos kruha
brez namazov in salam, za kosilo noče juhe in je samo krompir ter solato. Opazila sem, da ima
zelo rad kisle stvari, medtem ko sladkarij ne mara preveč. Na igrišču zelo rad nabira kamenčke,
ki si jih tlači v žepe.
Pozimi zelo rad je sneg, kljub temu da je umazan.
Ko kdaj pade ali se kam zaleti, tega ne pokaže in pravi, da ga ne boli. Ko vleče za lase druge
prijatelje ali pa jih ščipa in ga potem malo za kazen prijatelj uščipne ali pocuka za lase nazaj, da
vidi, kako je bilo njemu, pa zažene vik in krik ter joka na vso grlo. Po mojem opazovanju David
ne loči med jakostjo različnih bolečin.

10. STRAH ALI BOJEČNOST
Opazujemo nenavaden oziroma nerazložljiv strah. To vključuje tudi odsotnost strahu, kadar bi
zdrav otrok iste starosti občutil strah (Schloper, E., idr., 1989).
David se v vrtcu kar se tiče oseb najbolj boji hišnika. Ko pride le ta v skupino se hitro skrije v
svoj kotiček in ostane tam dokler hišnik ne odide.
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Drugače pa se David ne boji ničesar. Nasprotno. Na sprehodih moramo biti velikokrat previdna
saj zna kar hitro steči na cesto, splezati na kakšno klop, skakati po lužah… Prav tako se ne boji
živali, po pripovedovanju staršev in videnemu ima živali zelo rad. Navezan je tudi na kužka ki ga
imajo doma. Na igrišču kjer se igrajo otroci ne zna predvideti situacije in se postavi poleg
gugalnice, spleza na najvišjo možno točko kamor drugi otroci ne upajo..

11. VERBALNA KOMUNIKACIJA
Opazovala in ocenjevala sem načine govornega izražanja. Opazujemo predvsem besednjak,
stavčno zgradbo, kvaliteto glasu, jakost, ritem govora in vsebinsko smiselnost.
Davidova verbalna komunikacija ustreza starosti in situaciji. Je govorno zelo sposoben in ima
bogat besedni zaklad. Vidi se, da rad gleda knjige in posluša zgodbe. Zna poimenovati
predmete in osebe ki so pomembni v njegovem življenju, prav tako smiselno odgovori na
vprašanja ki mu jih postavim npr.: Kakšno vreme je zunaj?, Katera žival mu je najbolj všeč?,
Koliko je star?...

12. NEVERBALNA KOMUNIKCIJA
Osredotočila in opazovala sem predvsem izraz obraza, držo, kretnje, gibanje in razumevanje
neverbalne komunikacije drugih.
Glede na to, da se David verbalno zelo dobro izraža sem isto pričakovala pri neverbalni
komunikacije a sem se zmotila. Davidov obraz le redko spremeni mimiko. Tudi ko mu rečeš naj
se nasmeje se smeje z glasom in ne obrazno mimiko. Nikoli ne pokaže s prstom to bi rad
ampak te odvleče do predmeta katerega želi. Izrazito spremeni obrazno mimiko le ko je besen.
Takrat vemo, da bo nekoga brcnil, pljunil, uščipnil ali pa zlasal.

13. ODNOS DO AKTIVNOSTI
Opazujemo ali je otrok pretirano aktiven ali pa je otrpel.
David je nenehno v gibanju. Tudi ko je potrebno sedeti pri miru npr. jutranji krog on pogleduje
okrog, steguje noge, si voha roke. Tudi med obroki ni na miru. Vrti se na stolu ali pa stopiclja z
nogami. Prav tako je ves čas v gibanju v telovadnici, na sprehodih, na igrišču. Nikoli ne želi
počivati in tudi na ležalniku nikoli ne zaspi ampak se premetava iz boka na bok.
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pripovedovanjem oz. poslušanjem pravljic je tiho, vendar pa nenehno voha in boža svojega
plišastega kužka. Vsaka aktivnost pri njem je dolgotrajna, posebnost so igre v telovadnici ali na
sprehodu, kjer pozornost do aktivnosti lahko traja tudi 20-30 minut.

14. NIVO IN TRAJNOST INTELEKTUALNEGA FUNKCIONIRANJA
Ocenjujemo tako splošno intelektualno raven kot trajnost oziroma enakomernost funkcioniranja
pri različnih zahtevah (Schloper, E., idr., 1989).
Po mojem mnenju je dečkovo intelektualno funkcioniranje normalno. Deček je inteligenten,
izstopa predvsem na verbalnem področju, prav tako ima zelo dobro osvojene že številke s
katerimi rad opravlja.
Deček je v primerjavi z ostalimi otroci iz skupine normalno inteligenten.

15. SPLOŠNI VTISI
Zmerna stopnja avtizma: otrok kaže kar nekaj simptomov, ki so značilni za avtizem. Glede na
to, da je otrok intelektualno zelo sposoben pa lahko govorimo o visokofunkcionalnem avtizmu
ali drugače povedano o Aspergerjevem sindromu.
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Rezultati opazovanja Davidovega vedenja, pridobljeni s pomočjo lestvice za ocenjevanje
otroškega avtizma – CARS.

1.

Odnos do ljudi

2.

Imitacija- posnemanje

3.

Čustva

4.

Motorika

5.

Odnos do predmetov

6.

Privajanje na spremembe

7.

Vidna percepcija

8.

Slušna percepcija

9.

Okus, vonj, tip- percepcija in
uporaba

10.

Strah ali boječnost

11.

Verbalna komunikacija

12.

Neverbalna komunikacija

13.

Odnos do aktivnosti

14.

Nivo in trajnosti intelektualnega
funkcioniranja

15.

Splošni vtisi

1,5

2

2,5

3

Večje
odstopanje

1

Zmerno
odstopanje

Manjše
odstopanje

Ni
odstopanja

PODROČJA

3,5

4

2,5
2
3
2
3
3,5
2,5
2
3
2
1
2
3
2
3

TABELA 6: Rezultati opazovanja pridobljeni s pomočjo CARS lestvice
Z dečkom sva opravila testiranje 05. 01. 2010. Deček je rojen 18. 06. 2005, to pomeni da je
deček dosegal kronološko starost 4 let in 7 mesecev.
David je pri CARS testu dosegel 36 točk, kar pomeni, da je uvrščen v zmerno stopnjo avtizma.
David je otrok, ki je diagnosticiran kot otrok z Aspergerjevim sindrom - visokofunkcionalnim
avtizmom.
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Kot je razvidno iz razpredelnice, ima David največ težav pri navajanju na spremembe. Težko se
sprijazni in sprejme novo nastalo situacijo, če ta v naprej ni predvidena in je nima na svojem
urniku. Prav tako ne mara oziroma ne sprejme drugačnih okusov in jedi, ki jih ne pozna niti ne
okuša. Če ima hrana specifičen okus ali močan oster vonj, je ne bo jedel. Izredno hitro se
razburi oziroma pokaže čustva, ki v določenem trenutku niso primerna (ob padcu prijatelja se je
začel smejati, ob razlitju juhe prav tako). Najmanj težav ima David pri verbalnem komuniciranju,
saj je pri tem zelo močan, ima bogat besedni zaklad, besede pravilno artikulira in odgovarja v
stavkih.
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3. REZULTATI Z INTERPRETACIJO
3. 1. Opazovanje pred uporabo metode modifikacije- začetno
stanje
DATUM

SPREMENLJIVKE, KI SEM JIH OPAZOVALA PRI DEČKU
GRIZENJE (f)

KRIČANJE (f)

LASANJE (f)

ŠČIPANJE (f)

1 DAN – 18.01.2010

2x

2x

1x

2x

2 DAN – 19.01.2010

/

/

3x

2x

3 DAN – 20.01.2010

/

/

2x

/

4 DAN – 21.01.2010

1x

/

1x

1x

5 DAN – 22.01.2010

1x

1x

1x

2x

6 DAN – 25.01.2010

/

2x

3X

3X

7 DAN – 26.01.2010

/

/

1X

1X

8 DAN – 27.01.2010

1X

/

1X

2X

9 DAN – 28.01.2010

1X

/

/

1X

10 DAN – 29.01.2010

1X

/

1X

2X

SKUPNO 10 DNI

7X

5X

14X

16X

TABELA 7: Pojavnost spremenljivk v 10 dneh pred uporabo metode
Kot je razvidno iz tabele, je David največkrat svoje nezaželeno vedenje pokazal z ščipanjem.
Sledilo mu je lasanje (14 krat), grizenje (7 krat) medtem ko je kričal 5 krat.
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Opazovano obnašanje: grizenje, ščipanje, lasanje in kričanje prijateljev oz. vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 18. 01. 2010

ČAS

SITUACIJA OPAZOVANJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST, KJER JE PRIŠLO DO NEZAŽELENEGA
VEDENJA

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
++
2 minuti

9.159.40

Jutranji krog
+++
4 minute

10.30- Dopoldanske dejavnosti
11.30
+++
4 minute
12.00- Kosilo
12.30
+

Ker mu nismo dovolili sedeti s prijateljem je odrinil stol,
odšel do vzgojiteljice ter jo stisnil za roko. Nato jo je
začel ščipati in močno držati za roko. Ko se je umiril je
stekel v svoj kotiček.
Ob poslušanju kaj so počeli čez vikend se razburi ker ne
sme biti prvi. Prvo gre do prijateljice ki je začela z
opisom in jo pocuka za lase ter zakriči naj bo tiho. Nato
začne z zgodbo vendar ker ga želimo utišati in mu
povedati naj počaka da bo on na vrsti se razburi ter
pride do mene in me ugrizne v roko ter ne spusti. Ko ga
odrinem začne kričati nato pa odide po svojega kužka in
ga stisne k sebi.
Ker ga med sestavljanjem opazuje drug otrok iz skupine,
David pa tega ne želi odrine kocke in začne ščipati
prijatelja. Ko ga vzgojiteljica postavi stran njo ugrizne in
zbeži v svoj kotiček.
Ker ni dobil prvi solate se razburi in začne kričati, vendar
se nato ko dobi solato hitro pomiri.

1 minuta
TABELA 8: Opis prvi dan pred uporabo metode
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Opazovano obnašanje: grizenje, ščipanje, lasanje in kričanje prijateljev oz. vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 19. 01. 2010

ČAS

SITUACIJA OPAZOVANJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST,
KJER
JE
NEZAŽELENEGA VEDENJA

PRIŠLO

DO

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
+
1 minuta

9.159.40

Jutranji krog
+++
3 minute

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti
+++
4 minute

12.0012.30

Kosilo
++
2 minuti

Ker dobi na krožniki kruh z namazom se razburi in me
začne ščipati. Ko mu povem da nisem jaz pripravljala
zajtrka odide nazaj za mizo in popije samo čaj.
Kasneje dobi kruh brez namaza in ga poje.
Pogovarjali smo se o tem, zakaj se uporablja moka.
Ker ni bil prvi da bi povedal svoj odgovor se je močno
razburil in začel lasati sosedo. Ko smo ga dali sedeti
drugam je prav tako začel lasati sosedo, tako, da se je
zraven kar tresel. Ko je vzgojiteljica povzdignila glas je
stekel v svoj kotiček in gledal v strop.
Igral se je s svojim avtomobilčkom. Ker ga je pri tem
zmotil prijatelj ki si je avtomobilček želel ogledati in ga
vzel iz mize ga je David odrinil in močno začel lasati.
Kljub temu, da mu je vzgojiteljica rekla naj neha in ga
hotela odmakniti je David držal prijatelja za lase. Ko je
prenehal je prišel do mene in ko sem mu rekla, da se
naj sedaj igra mirno naprej je odšel v svoj kotiček kjer
se je sam igral z avtomobilom.
Pred kosilom bi moral razdeliti prtičke saj je bil dežurni
za kosilo, vendar se je raje igral z avtomobilčkom. Ko
ga je prišla iskati prijateljica iz skupine se je razburil in
jo uščipnil v roko. Ker ga je prijateljica nazaj je
prenehal in pripravil prtičke na mizo.

TABELA 9: Opis drugi dan pred uporabo metode
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Opazovano obnašanje: grizenje, ščipanje, lasanje in kričanje prijateljev oz. vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 20. 01. 2010

ČAS

SITUACIJA OPAZOVANJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST,
KJER
JE
NEZAŽELENEGA VEDENJA

PRIŠLO

DO

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk

9.159.40

Jutranji krog

/

++
2 minuti

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti
+++
2 minuti

12.0012.30

Kosilo
/

Sedel je z najboljšim prijateljem in v miru pojedel kruh
in popil čaj. Krožnik in skodelico je pospravil za seboj
in se usedel na blazino ter počakal na jutranji krog
tako, da se je zamotil s svojim plišastim kužkom.
Ob prepevanju ga je zmotilo ker je sosed, ki je sedel
zraven njega pel zelo naglas. Sprva ga je stisnil za
roko in ga močno držal nato pa ga še povlekel za lase.
Ko sem ga vzela k sebi se je umiril in nadaljeval z
petjem.
Na sprehodu je zlasal dve prijateljici iz skupine, ker sta
hoteli hoditi pred njim in tako ni bil prvi v vrsti. Obe je
prijel hkrati in ju močno potegnil za lase nazaj. Ker ga
je nato vzgojiteljica postavila na prvo mesto v koloni se
je umiril in hodil brez težav in konfliktov naprej.
Prav tako je tudi pri kosilu sedel s najboljšim prijateljem
in po kosilu pospravil mizo za seboj. Po kosilu je odšel
v svoj kotiček, kjer je opazoval svoj avtomobilček.

TABELA 10: Opis tretji dan pred uporabo metode
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Opazovano obnašanje: grizenje, ščipanje, lasanje in kričanje prijateljev oz. vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 21. 01. 2010

ČAS

SITUACIJA OPAZOVANJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST,
KJER
JE
NEZAŽELENEGA VEDENJA

PRIŠLO

DO

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
+++
2 minuti

9.159.40

Jutranji krog
+
1 minuta

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti

12.0012.30

Kosilo

/

++
2 minuti

David se je razburil na vzgojiteljico ker mu ni hotela
dati celega kosa kruha, saj je prvo rekla naj poje
polovico, nato dobi še. Ker tega ni upošteval jo je prijel
za roko in jo ugriznil. Ker je vzgojiteljica potegnila roko
k sebi in povzdignila glas ter rekla naj preneha, se je
začel tresti in jo poskusil uščipniti oz. ugrizniti. Prijela
sem ga za roko in mu naročila naj se usede za mizo,
vendar je raje odšel v svoj kotiček in ni želel pojesti
zajtrka.
Ker nismo zapeli pesmice, ki jo je želel on je prišel do
mene in mi z roko prijel usta ter me rahlo uščipnil v
lice. Ker sem ga pogledala v oči in mu rekla naj me
pogleda in mi pove zakaj je to naredil je prenehal se
usedel in počakal da se jutranji krog konča.
Pri gibalnih uricah v telovadnici je bil zelo razigran.
Ubogal in držal se je navodil ter počakal v vrsti. Po
končani vadbi je bil utrujen in ves preznojen, a hkrati
vesel kar se mu je videlo na obrazu, saj se je nasmihal
ob vprašanju če mu je bila urica všeč.
Kljub temu, da še ni pojedel vse solate, je prišel iskati
še, saj se je bal da bo zmanjkalo. Ker mu nismo hoteli
dati še se je razjezil in prijel za lase prijatelja ki je mirno
sedel in sploh ni spremljal dogajanja. Ko sem vstala od
mize je prenehal in odšel za mizo kjer je do konca
pojedel solato iz krožnika.

TABELA 11: Opis četrti dan pred uporabo metode
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Opazovano obnašanje: grizenje, ščipanje, lasanje in kričanje prijateljev oz. vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 22. 01. 2010

ČAS

SITUACIJA OPAZOVANJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST,
KJER
JE
NEZAŽELENEGA VEDENJA

PRIŠLO

DO

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk

9.159.40

Jutranji krog

/

+++
3 minute

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti
++
2 minuti

12.0012.30

Kosilo
+

Pri zajtrku je bil dobre volje, pobožal me je tudi po roki
ter pojedel celoten zajtrk. Pospravil je mizo in se
usedel ter počakal na jutranji krog. Med čakanjem se je
igral s svojim avtomobilčkom.
Ker ni želel pospraviti svojega avtomobilčka v osebni
predal, sem mu ga vzela kar ga je razburilo. Začel je
kričati in se tresti. Nato me je zagrabil za lase in me ni
spustil. Ko sem ga prijela za roko malo bolj močno je
popustil in stekel v svoj kotiček kjer je gledal v strop.
Skupaj z sosednjo skupino smo si ogledali lutkovno
predstavo. Ker ni smel sedeti poleg prijatelja se je
razburil in uščipnil ter ugriznil vzgojiteljico v roko. Ko
sem ga prijela in ga vzela v naročje se je umiril in si
predstavo ogledal iz mojega naročja.
Ker ni dobil vilice z svetlečim koncem se je razburil na
prijatelja in ga začel ščipati. Ko mu je ta dal vilico se je
umiril in pojedel kosilo brez nezaželenega vedenja.

2 minuti
TABELA 12: Opis peti dan pred uporabo metode
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Opazovano obnašanje: grizenje, ščipanje, lasanje in kričanje prijateljev oz. vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 25. 01. 2010

ČAS

SITUACIJA OPAZOVANJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST,
KJER
JE
NEZAŽELENEGA VEDENJA

PRIŠLO

DO

TRAJANJE
8.158.45

/

Ker je že zajtrkoval doma in je rekel da ne bo jedel, mu
je dežurna v skupini vzela krožnik in skodelico. Sprva
je gledal, kaj bo deklica storila, ko se je usedla da bo
pojedla svoj zajtrk je vstal, odšel do nje, jo prijel za lase
in jo močno pocukal. Ker se mu je izvila iz primeža jo je
še uščipnil, nato pa odšel v svoj kotiček kjer je
nekajkrat zakričal nato pa gledal svoj avtomobilček.

9.159.40

Jutranji krog

Ko je povedal, kaj je počel čez vikend se je prijatelj
nasmejal temu, da je David rekel da je bil na kmetiji in
gledal krave. To ga je nekoliko vrglo iz tira in prijatelja
močno stisnil za roko, vendar je hitro nehal saj je
zgodbo lahko nadaljeval naprej.

+
1 minuta

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti
+++
2 minuti

12.0012.30

Kosilo
++
4 minute

Ko smo odšli na sprehod, ni hotel obuti čevljev in
obleči bunde. Ker mu je hotela pri tem pomagati
prijateljica, se je razburil, potisnil prijateljico v ograjo in
jo nato povlekel močno za lase. Ko smo ga potegnili
nazaj, je kričal in stekel v kot garderobe, kjer se je v
nekaj minutah pomiril. Nato je sam prišel do čevljev in
bunde, se oblekel z mojo pomočjo in bil na sprehodu
dobre volje.
Ker se je med kosilom glasno smejal in nenehno z
vilico zbadal prijatelja, ga je vzgojiteljica posedla za
svojo mizo. Sprva je 2x odnesel krožnik nazaj za mizo,
nato pa se razburil in uščipnil vzgojiteljico nato pa za
lase potegnil prijatelja s katerim je prvotno sedel. Nato
je sedel za svojo mizo in pojedel vso kosilo.

TABELA 13: Opis šesti dan pred uporabo metode
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Opazovano obnašanje: grizenje, ščipanje, lasanje in kričanje prijateljev oz. vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 26. 01. 2010

ČAS

SITUACIJA OPAZOVANJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST,
KJER
JE
NEZAŽELENEGA VEDENJA

PRIŠLO

DO

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
+
2 minuti

9.159.40

Jutranji krog
+
1 minuta

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti

12.0012.30

Kosilo

/

/

Ker je imel na mizi svoj avtomobilček in ga ni želel
pospraviti v osebni predalček ga je vzela vzgojiteljica in
ga postavila na omaro, kjer ga David ni mogel doseči.
Odšel je do vzgojiteljice, jo pogledal, uščipnil v roko,
nato pa odšel za mizo in pojedel zajtrk.
Med pogovorom o tem, zakaj potrebujemo moko se je
razburil in pocukal za lase prijateljico iz skupine brez
vidnejšega razloga. Nato je sedel nazaj na svojo mesto
in sodeloval v pogovoru do konca.
Pri izdelavi plakata o moki je sodeloval saj je lahko na
plakat lepil slike, kar mu je bilo zelo všeč.
Za kosilo so bili špageti in ker jih ima najraje, je bil pri
kosilu dobre volje in je brez nezaželenega vedenja
pojedel kosilo.

TABELA 14: Opis sedmi dan pred uporabo metode
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Opazovano obnašanje: grizenje, ščipanje, lasanje in kričanje prijateljev oz. vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 27. 01. 2010

ČAS

SITUACIJA OPAZOVANJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST,
KJER
JE
NEZAŽELENEGA VEDENJA

PRIŠLO

DO

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
++
2 minuti

9.159.40

Jutranji krog
+
3 minute

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti
+++
1 minuta

12.0012.30

Kosilo
+
2 minuti

Njegov prijatelj ima danes rojstni dan in tako si lahko
zbira, s kom bo sedel pri obrokih. Ker si Davida ni
izbral, je ta kar sam sedel k njemu. Ker se s tem
prijatelj ni strinjal, je David prijatelja odrinil in ga nato
zgrabil za lase. Nekajkrat ga je močno potegnil, nato
pa zbežal v garderobo. Tam se je skril pod svojo
bundo in počakal, da sem prišla po njega. Nato je
skupaj z mano odšel v igralnico in pojedel zajtrk za
svojo mizo.
Pogovarjali smo se o praznovanju rojstnega dne in
David je nenehno ščipal svojega soseda, kot da mu je
hotel nekaj povedati. Nekaj časa je sosed še pustil
Davida pri miru, potem pa mu rekel naj neha. David je
prenehal in sodeloval v pogovoru.
Praznovali smo rojstni dan. Ker ni bil on tisti, ki bi pihal
svečke, se je razburil in ugriznil prijatelja ki je
praznoval rojstni dan. Kasneje se je umiril in prijatelju
čestital za rojstni dan ter ga tudi objel.
Ker ni pojedel juhe tudi ni dobil solate, dokler ni pojedel
vsaj 4 žlic juhe. Nekoliko se je razburil in odšel do
vzgojiteljice in jo uščipnil v roko, nato sedel nazaj za
mizo, pojedel juho in ko je dobil solato se je naglas
zasmejal.

TABELA 15: Opis osmi dan pred uporabo metode
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Opazovano obnašanje: grizenje, ščipanje, lasanje in kričanje prijateljev oz. vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 28. 01. 2010

ČAS

SITUACIJA OPAZOVANJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST,
KJER
JE
NEZAŽELENEGA VEDENJA

PRIŠLO

DO

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
++
1 minuta

9.159.40

Jutranji krog
+
3 minute

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti

12.0012.30

Kosilo

/

/

Ni hotel piti čaja, zato mu je vzgojiteljica nalila mleko.
Ker je to naredila tudi drugim iz skupine ki so to želeli,
ga je to zmotilo. Odšel je do vzgojiteljice, jo ugriznil v
nogo ter brcnil nato pa se usedel v svoj kotiček. Tam je
spil svoje mleko in počakal na jutranji krog.
Na obisku je bila pravljičarka ki je prebrala zgodbico o
babici zimi. David jo je sprva dobro sprejel, nato pa
odšel brez besed v svoj kotiček. Ko sem ga prišla iskat
da bi šla nazaj poslušati zgodbico, me je začel ščipati,
kljub temu, da sem mu tudi sama pokazala, da to boli.
Nato me je pogledal, me prijel za rokav in me odpeljal
v telovadnico kjer je splezal na letvenik.
V telovadnici sva se lovila, ko pa je prišla še ostala
skupina so se igrali Kdo se boji črnega moža. Ker je bil
sam izbran za črnega moža ni bilo nobenega
nezaželenega vedenja.
David je bil pri kosilu vidno utrujen, saj je bil cel
dopoldne v gibanju. Brez besed je pojedel svoje kosilo,
nato pa odšel v svoj kotiček kjer je listal knjigo in
počival.

TABELA 16: Opis deveti dan pred uporabo metode
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Opazovano obnašanje: grizenje, ščipanje, lasanje in kričanje prijateljev oz. vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 29. 01. 2010

ČAS

SITUACIJA OPAZOVANJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST,
KJER
JE
NEZAŽELENEGA VEDENJA

PRIŠLO

DO

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk

9.159.40

Jutranji krog

/

+
2 minuti

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti
++
3 minute

12.0012.30

Kosilo
/

Pri zajtrku je spil samo čaj, saj je bil pri zobozdravniku
in ni smel jesti kruha.
Pri jutranjem krogu je sodeloval, nato pa se ob koncu
zaradi dodelitve kotičkov razjezil in uščipnil
vzgojiteljico. Ko ga je ta pogledal v oči in mu povedla,
da se bodo kotički na 15 minut menjavali, jo je še
enkrat rahlo uščipnil nato pa odšel v kotiček, kateri mu
je bil dodeljen.
Ker je v kotičku dom in družina razmetal celotno
kuhinjo in je ni hotel pospraviti za sabo, ga je odšla
prijateljica zatožiti vzgojiteljici. David je odšel za njo, jo
potegnil za lase in jo ugriznil. Nato je odšel v kotiček in
začel pospravljati.
Ker je imel na mizi svoj avtomobilček in mu nismo nič
rekli, je brez izgredov pojedel kosilo in odšel nato v
svoj kotiček, kjer se je igral z avtomobilčkom.

TABELA 17: Opis deseti dan pred uporabo metode
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Prikaz intenzivnosti, trajanja in pogostosti.
V spodnjih grafih bom prikazala, kolikokrat se je neka spremenljivka pojavila v določenem
dnevu (pogostost). Prikazala bom tudi intenzivnost (Intenziteta je označena od 1 (zelo ‘nežno’)
do 3 (grobo).Hkrati predstavljam tudi, koliko časa je določena spremenljivka trajala (v minutah).
GRIZENJE

GRAF ŠTEVILKA 1: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja grizenja pred uporabo metode modifikacije
nezaželenega vedenja.
GRIZENJE

1. dan

2. dan

3. dan

4. dan

5. dan

6. dan

7. dan

8. dan

9. dan

10. dan

SKUPNO

INTENZIVNOST

1

0

0

3

2

0

0

4

2

2

14

TRAJANJE

1

0

0

2

1

0

0

4

1

1,5

10,5

POGOSTOST

2

0

0

1

1

0

0

1

1

1

7

TABELA 18: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja grizenja pred uporabo metode modifikacije
nezaželenega vedenja.
Kot je opaziti, je David v 10 dneh 4krat zmogel, da ni nobenega ugriznil. Najpogosteje je
grizenje kot nezaželeno vedenje pokazal 8. dan, ko sta bila tudi intenzivnost in trajanje
najmočnejša. Kot je opaziti, se je grizenje krepilo oz. pojavljalo predvsem ob koncih tedna(
četrtek – 4 dan in 9 dan, petek – 5 dan in 10 dan).
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GRAF ŠTEVILKA 2: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja kričanja pred uporabo metode modifikacije
nezaželenega vedenja.
1. dan

2. dan

3. dan

4. dan

5. dan

6. dan

7. dan

8. dan

9. dan

INTENZIVNOST

2

0

0

0

3

3

0

0

0

0

TRAJANJE

2

0

0

0

1,5

2

0

0

0

0
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2

0

0

0

1

2

0

0

0

0

10. dan

KRIČANJE

TABELA 19: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja kričanja pred uporabo metode modifikacije
nezaželenega vedenja.

V primerjavi z grizenjem, je David kričal prvi dan v tednu (ponedeljek -1 dan in petek – 5. dan).
Intenzivnost (jakost) kričanja je bila zelo močna, saj je David kričal na ves glas. Drugi teden
opazovanja je David kričal le prvi dan in sicer v ponedeljek.
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ŠČIPANJE

GRAF ŠTEVILKA 3: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja ščipanja pred uporabo metode modifikacije
nezaželenega vedenja.
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TABELA 20: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja ščipanja pred uporabo metode modifikacije
nezaželenega vedenja.
Davidovo nezaželeno vedenje se je v veliki meri kazalo v ščipanju bodisi vzgojiteljev, bodisi
otrok v skupini. Vsak dan (z izjemo 3. dni prvega tedna) je David nekoga uščipnil. Uščipnil je
večkrat in močno, z nekakšno jezo. David se svojih dejanj v trenutku ko je prenehal z
nezaželenim vedenjem ni zavedal, saj mi tudi ni znal povedati, zakaj je nekoga uščipnil. Rekel
je le, da ne bo več in da bo od tistega trenutka naprej priden.
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LASANJE

GRAF ŠTEVILKA 4: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja lasanja pred uporabo metode modifikacije
nezaželenega vedenja.
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TABELA 21: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja lasanja pred uporabo metode modifikacije
nezaželenega vedenja.
David je svoje nezaželeno vedenje največkrat izkazoval v obliki lasanja. Največkrat je zlasal
deklice, medtem ko fantov ni velikokrat zlasal. Kljub nenehnim opozorilom da tega ne sme
početi, se David ni zavedal svojega vedenja in je kljub temu reagiral na tak način.
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3. 2. Opis postopka modifikacije nezaželenega vedenja
Za metodo modifikacije nezaželenega vedenja sem se pri Davidu odločila predvsem iz vidika,
da omilimo njegovo nezaželeno vedenje in da ga naučimo novega, sprejemljivega načina
vedenja. Hkrati sem želela, da bi prijatelji v skupini Davida sprejeli kot dečka z AS, ki je zmožen
vedenja, ki je sprejemljivo za okolico.
Pri Davidu sem z uporabo modifikacije vedenja poskušala odpraviti njegovo nezaželeno
vedenje, ki se kaže v napadih na prijatelje in vzgojiteljice (grizenje, vlečenje za lase, ščipanje).
S tem vedenjem je bil nevaren in otroci niso želeli biti v njegovi bližini, saj so se bali, da jih bo
David napadel.
Preko videoposnetkov in opazovanja v skupini smo skupaj z vzgojiteljico ugotovili, kdaj postane
David najbolj vznemirjen in kdaj na dam privre njegovo nezaželeno vedenje.
Odločile smo se, da bomo za Davida odstranile vse dejavnike, v katerih se je razburil in mu
prilagodile prostor, kjer bo odsedel svojo kazen po vsakem izbruhu.
Skupaj s starši smo se odločili, da bomo pri dosegi ciljev- odpravljanju nezaželenega vedenja
striktni in mu za vsako kazen tudi povedali, zakaj je bil kaznovan. Uredili smo mu prostor, kjer je
imel stolček in peščeno uro. Vsakič, ko je napadel prijatelja v skupini ali vzgojiteljico, je moral za
4 minute sesti na stol, nato pa se je lahko vrnil k dejavnostim. Vsakič sem ga po kazni vprašala,
če ve, zakaj je sedel.
Ponudili smo mu tudi možnost, da lahko steče v telovadnico vsakič, ko želi nekoga ugrizniti,
potegniti za lase ali pa uščipniti. Vendar je v telovadnici lahko največ 4 minute, nato se vrne v
skupino in nadaljuje z dejavnostmi.
Igralnico smo opremili z slikovnim gradivom, tako da je David vedel, kam je potrebno pospraviti
določeno stvar. Prav tako smo mu uredili poličko, na kateri so bile samo njegove stvari. Na njej
je imel njegove najljubše dejavnosti kot so pipete in barvna voda, mivka in sito, zamaški.
Na polico smo mu sestavili tudi urnik, katerega sva vsako jutro skupaj sestavila v pravilno
zaporedje, tako da je David vsakič lahko pogledal, katera dejavnost sledi in kaj ga še čaka. Ko
se je neka dejavnost končala, jo je snel iz urnika in se pripravil na novo. David je vsako jutro
sam poiskal slike, ki predstavljajo določeno dejavnost. Katere slike mora poiskati sem mu
povedala jaz, seveda po predhodnem pogovoru z vzgojiteljico. Urnik je imel pripet pri vstopu v
svoj kotiček.
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David je bil za svoj uspešen dan tudi nagrajen. Dogovorili smo se, da mu prva 2 dni oprostimo
največ 3 izbruhe, naslednja 2 dni 2 izbruha, medtem ko v petek ne sme pokazati svojega
nezaželenega vedenja. Za zadnjih 5 dni izvajanja metode modifikacije vedenja smo si zadali cilj,
da bi David v celem tednu imel čim manj izbruhov, največ 3 v celem tednu. Za dnevno nagrado
je bilo Davidu obljubljeno majhno sladko presenečenje, medtem ko mu je bilo za tedensko
nagrado ponujeno, da sam izbere, kaj se želi igrati in s kom se želi igrati.
Prav tako smo se o tem, kaj bomo počeli, pogovorili tudi s celotno skupino. Dogovorili smo se,
da bomo vsi pomagali Davidu pri osvajanju novega zaželenega vedenja in bomo z njim prijatelji
tako kot z vsemi v skupini.

Vsi otroci v skupini so se strinjali, da bo od sedaj naprej na

sprehodih prvi David, seveda če bo do sprehoda brez izgredov (brez nezaželenega vedenja). V
nasprotnem primeru bo hodil z mano kot zadnji. Prav tako so otroci predlagali, da si David sam
izbere, s kom želi sedeti pri kosilu, vendar mora vsak dan izbrati drugega prijatelja. V ta namen
smo naredili slikice simbolov, ki jih imajo otroci, in David je vsak dan izžrebal 3 prijatelje, ki so
sedeli z njim pri kosilu.
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3. 3. Opazovanje vedenja, ki se je pojavljajo po uporabi metode
modifikacije nezaželenega vedenja – končno stanje
SPREMENLJIVKE, KI SEM JIH OPAZOVALA PRI DEČKU

DATUM

GRIZENJE (f)

KRIČANJE (f)

LASANJE (f)

ŠČIPANJE (f)

1 DAN – 09.02.2010

/

/

1X

1X

2 DAN – 10.02.2010

1X

/

/

/

3 DAN – 11.02.2010

/

/

1X

2X

4 DAN – 12.02.2010

1X

/

1X

1X

5 DAN – 15.02.2010

1X

/

/

2X

6 DAN – 16.02.2010

1X

1X

1X

2X

7 DAN – 17.02.2010

/

/

/

1X

8 DAN – 18.02.2010

/

/

1X

1X

9 DAN – 19.02.2010

1X

/

1X

1X

10 DAN – 22.02.2010

1X

/

/

1X

SKUPAJ 10 DNI

6X

1X

6X

12X

TABELA 22: Prikaz pojavljanja nezaželenega vedenja po uporabi metode

SPREMENLJIVKA

Pred in po uporabi metode
PRED

SKUPNO

PO

KRIČANJE

število / v %

5

83,8%

1

16,7%

6

100%

LASANJE

število / v %

14

70,0%

6

30,0%

20

100%

GRIZENJE

število / v %

7

57,1%

6

42,9%

13

100%

ŠČIPANJE

število / v %

16

53,8%

12

46,2%

28

100%

SKUPNO

število / v %

42

62,7%

25

37,3%

67

100%

Tabela 23: Prikaz pogostosti in odstotkov pojavljanja spremenljivk
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Opazovalno obnašanje: grizenje, ščipanje, kričanje in lasanje prijateljev in vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 09. 02. 2010

ČAS

SITUACIJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST, KJER JE PRIŠLO DO NEZAŽELENEGA
VEDENJA

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
+
1 minuti

9.159.40

Jutranji krog

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti

/

+
1 minuta

12.0012.30

Kosilo
/

David je prišel nasmejan in dobre volje. Prišel je k meni in
me objel. Ko smo zajtrkovali ga je razburilo to, da
njegovega prijatelja ta teden ne bo v vrtec zato me je
nekajkrat uščipnil v roko. Nato je vzel v roke kruh in pojedel
zajtrk.
Pogovarjali smo se o Prešernovem dnevu. David je vstal in
prinesel knjigo o Povodnem možu ter si zaploskal.
Gledal je knjige in se igral s plišastim kužkom. Ko smo se
odpravljali na sprehod, ni želel prenehati gledati knjige,
zato ga je prijatelj prijel za roko in ga odpeljal v garderobo.
David se je rahlo razburil in ga pocukal za lase, nato pa ga
objel. Oblekel in obul se je in odšli smo na sprehod.
Po sprehodu smo odšli še v telovadnico, kjer se je David
zabaval po svoje. Kosilo je pojedel brez izgredov in tudi
pospravil za sabo.

TABELA 24: Opis prvi dan po uporabi metode
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Opazovalno obnašanje: grizenje, ščipanje, kričanje in lasanje prijateljev in vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 10. 02. 2010

ČAS

SITUACIJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST, KJER JE PRIŠLO DO NEZAŽELENEGA
VEDENJA

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk

9.159.40

Jutranji krog

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti

12.0012.30

Kosilo

/

/

/

++
2 minuti

David je bil v vrtcu že zgodaj, zato je bil lačen in je zajtr
pojedel brez izgredov. Za seboj je tudi pospravil in počakal
na jutranji krog.
Na jutranjem krogu ni želel sodelovati, zato je odšel v svoj
kotiček, kjer je gledal knjigo o vesolju.
Pri dopoldanskih dejavnostih sta s prijateljem zgradila
cesto iz lesenih kock, nato pa se na njej udi igrala vsak s
svojim avtomobilčkom . Nihče ju ni motil, saj sta cesto
naredila v Davidovem kotičku.
Pri kosilu se je David igral z žlico. Ker sem mu jo vzela, je
prišel do mene in me ugriznil v nogo. Ker sem ga vprašala
zakaj je to naredil mi je pokazal žlico in rekel da se ne bo
več igral in da ne gre na stol za kazen. Sedel je za mizo in
pojedel kosilo do konca. Po kosilu me je objel in me
odpeljal v telovadnico, kjer se je 4 minute igral na letvenik.

TABELA 25: Opis drugi dan po uporabi metode
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Opazovalno obnašanje: grizenje, ščipanje, kričanje in lasanje prijateljev in vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 11. 02. 2010

ČAS

SITUACIJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST, KJER JE PRIŠLO DO NEZAŽELENEGA
VEDENJA

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk

9.159.40

Jutranji krog

/

+
1 minuta

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti
+
2 minuti

12.0012.30

Kosilo
/

David je v igralnico prišel skupaj z mano. Do zajtrka se je
igral z pipetami in barvni vodo. Pred zajtrkom si je odšel
umit roke, se usedel in zajtrk pojedel brez izbruhov. Po
zajtrku je nadaljeval z igranjem s pipetami in barvno vodo.
Ker ni hotel sodelovati v jutranjem krogu, mu je vzgojiteljica
rekla, da lahko nadaljuje z igro s pipetami in vodo. Odšel je
do mize, kjer je po nesreči prevrnil vodo. Razjezil se je in
ko sva skupaj pospravljala nesrečo me je uščipnil v roko.
Po presedeni kazni je prišel do mene in s seboj prinesel
knjigo, katero sva si ogledala.
Zlagal je zamaške in jih ločeval
želel pridružiti prijatelj, sam pa
povlekel za lase, nato pa ga še
prijatelj držal zamašek. Stekel
splezal na letvenik in se smejal.

po barvah. Ker se mu je
tega ni žele je prijatelja
uščipnil v roko v kateri je
je v telovadnico, kjer je

Pri kosilu je pomagal pripraviti mize. Vesel je bil, ker je
dobil prvi solato in jo tudi vso pojedel da je lahko dobil še.
Po kosilu je odšel v svoj kotiček kjer je ogledoval
avtomobilček.

TABELA 26: Opis tretji dan po uporabi metode
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Opazovalno obnašanje: grizenje, ščipanje, kričanje in lasanje prijateljev in vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 12. 02. 2010

ČAS

SITUACIJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST, KJER JE PRIŠLO DO NEZAŽELENEGA
VEDENJA

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
+++
1 minuto

9.159.40

Jutranji krog

10.3011.30

Dopoldanske
dejavnosti

/

+
0,5 minute
12.0012.30

Kosilo
/

Pri zajtrku je imel na mizi svojega plišastega kužka. Ko mu ga
je hotel dežurni učenec pospraviti v osebni predal se je David
burno odzval. Vstal je in prijatelja potegnil močno za lase, nato
pa ga ugriznil v roko. Po kazni na stolu je sam odšel do
prijatelja in ga pobožal po laseh. Pojedel je zajtrk in v svojem
kotičku počakal na jutranji krog.

Prepevali smo pesmice ki smo se jih naučili. David ni
prepeval, je pa spremljal dogajanje in si mrmral. Vsake toliko
časa je zakričal in zamahnil z rokami od veselja.
Med dopoldanskimi dejavnostmi je bila na vrsti malica, ker sta
s prijateljem oba prijela za isti krhelj je David prijatelj uščipnil v
roko, me pogledal, nato pa krhelj dal prijatelju in vzel drugega.
Nato je nadaljeval z igro- mivko je sejal iz ene posode v
drugo.
Pred kosilom smo bili v telovadnici kjer smo se igrali 'pika stoj'
in 'pralni stroj'. David je bil vidno utrujen, pojedel je le solato in
riž, nato pa odšel v svoj kotiček kjer je listal knjigo.

TABELA 27: Opis četrti dan po uporabi metode
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Opazovalno obnašanje: grizenje, ščipanje, kričanje in lasanje prijateljev in vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 15. 02. 2010

ČAS

SITUACIJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST, KJER JE PRIŠLO DO NEZAŽELENEGA
VEDENJA

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
++
2 minuti

9.159.40

Jutranji krog
+
2 minuti

10.3011.30

Dopoldanske
dejavnosti
+
1 minuta

12.0012.30

Kosilo
/

Davida je pripeljal dedek. Ker je bil še dolgo v igralnicipogovarjal se je z vzgojiteljico, je Davida to vznemirilo, odšel
je do dedka in ga uščipnil za roko. Ker mu je dedek to pustil
in mu ni nič rekel je David nadaljeval. Nato smo ga za to
dejanje kaznovali tako, da je sedel 4 minute na stolu. Nato je
pojedel zajtrk in odšel v svoj kotiček.
Pogovarjali smo se o tem, zakaj se v vrtcu našemimo v
pustne maske. David je povedal da bo kužek. Ker je prijatelj
rekel, da se ne sme povedati kaj boš se je David razjezil in
prijatelja prijel za lase. Ni ga potegnil le držal ga je. Nato ga je
uščipnil in stekel v telovadnico. Tam sva se pogovorila in
David je odšel nazaj v igralnico.
Izdelovali smo pustne maske. Ker je David prijatelju vzel zlat
trak in mu ga ni želel vrniti, je to prijatelj povedal vzgojiteljici.
David je medtem že ugriznil prijatelja v nogo in strgal zlat
trak. Po presedeni kazni je trak ponovno vzel in ga želel
nalepiti na masko. Ker je bil strgan mu to ni bilo všeč in pustil
je vse stvari in odšel v svoj kotiček kjer je gledal knjigo o
pustnih maskah.
Pri kosilu je imel na mizi svojega plišastega kužka in si ga
med kosilom ogledoval. Vprašal ga je tudi, če bo jedel in se
zraven nasmejal. Po kosilu je pospravil svoj krožnik in v
kotičku počakal na dedka.

TABELA 28: Opis peti dan po uporabi metode
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Opazovalno obnašanje: grizenje, ščipanje, kričanje in lasanje prijateljev in vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 16. 02. 2010

ČAS

SITUACIJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST, KJER JE PRIŠLO DO NEZAŽELENEGA
VEDENJA

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
+
0,5 minute

9.159.40

Jutranji krog
++
1 minuta

10.3011.30

Dopoldanske
dejavnosti

David je med zajtrkov uščipnil vzgojiteljico, ker mu ni dala
kruha brez namaza. Ko je dobil kruh brez namaza, je zajtrk
pojedel in odšel v svoj kotiček, kjer sta s prijateljem gledala
knjigo o pustnih maskah.
Pogovarjali smo se o izdelavi plakata o pustnih maskah.
Davida pogovor ni zanimal zato je nenehno vlekel iz police
telefon. Ker sem mu ga vzela me je potegnil za lase in me
hotel ugrizniti. Odšel je na stol za pomiritev, nato se je sam
vrnil v krog in poslušal kaj se pogovarjajo. Sam v pogovoru ni
sodeloval.
David je bil nad dejavnostjo navdušen, saj je trgal barvni krep
papir in ga mečkal v kroglice.

/
12.0012.30

Kosilo
+
2 minuti

Pred kosilom se je na stranišču sporekel s prijateljem, a ni bilo
izgreda. Ko pa sta prišla v igralnico in se usedla za mizo, je
David vrgel pogrinjek prijatelju na tla ker ni hotel sedeti z njim.
Nato ga je uščipnil v roko in zakričal. Kaj hitro se je pomiril
sam in počakal na kosilo.

TABELA 29: Opis šesti dan po uporabi metode
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Opazovalno obnašanje: grizenje, ščipanje, kričanje in lasanje prijateljev in vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 17. 02. 2010

ČAS

SITUACIJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST, KJER JE PRIŠLO DO NEZAŽELENEGA
VEDENJA

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk

9.159.40

Jutranji krog

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti

12.0012.30

Kosilo

/

/

/

+
2 minuti

Prišel je dobre volje, pripovedoval mi je da je uničil
avtomobilček. Pojedel je celotni zajtrk in odšel v kotiček kjer
je vohal svojega plišastega kužka.
Na jutranjem krogu smo se pogovarjali, kako se bomo
obnašali v knjigarni, kamor smo bili namenjeni in kaj si
bomo tam ogledali. David je krilil z rokami, saj je bil vesel,
da bomo odšli v knjigarno.
Na sprehodu in v knjigarni je David užival. Ogledal si je
predvsem knjige z glasbenimi spremljavami. Vesel je bil ker
smo kupili novo knjigo za v igralnico. Na poti v vrtec je ves
čas on nosil vrečko z knjigo.
Pred kosilom si je ogledoval novo knjigo o džungli. Kee se
ni hotel pripraviti na kosilo sva odšla do njegovega urnika,
kjer je videl da je sedaj na vrsti kosilo. Odšel si je umit roke
in se pripravil za kosilo. Ko se je vrnil v igralnico knjige ni
bilo več na mestu kjer jo je pustil, zato se je razburil in me
uščipnil, čeprav ne močno. Ko sem mu povedala da je
knjiga v kotičku in jo bo lahko gledal ko poje se je umiril,
pojedel kosilo, nato pa odšel gledati knjigo naprej.

TABELA 30: Opis sedmi dan po uporabi metode
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Opazovalno obnašanje: grizenje, ščipanje, kričanje in lasanje prijateljev in vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 18. 02. 2010

ČAS

SITUACIJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST, KJER JE PRIŠLO DO NEZAŽELENEGA
VEDENJA

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
+
2 minuti

9.159.40

Jutranji krog
++
1 minuta

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti

12.0012.30

Kosilo

/

/

David se je pred zajtrkom igral z zložljivimi palčkami. Ker je
naredil 'pištolo' jo je želel imeti tudi pri zajtrku a mu tega
nismo dovolili. Zato je uščipnil vzgojiteljico in ji rekel da je
nesramna. Pomirila ga je z besedami, da se bo v času
dopoldanskih aktivnosti lahko igral s 'pištolo'. Nato je
pojedel zajtrk in odšel v svoj kotiček, kjer si je ogledoval
svojo pištolo.
'Pištolo' je imel ves čas v rokah in ker mu je prijatelj po
nesreči odlomil en del, se je razjezil in prijatelja potegnil za
lase. Vzgojiteljica ga je poslala v telovadnico da je premislil
ali je bilo prav, da je prijatelja pocukal. Ko je prišel nazaj je
odšel k palčkam in si sestavil 'pištolo' nazaj.
Igral se je s svojo 'pištolo' po celi igralnici. Niti za hip je ni
pustil iz rok. Nekajkrat jo je le popravil, nato pa se z njo igral
naprej.
Pred kosilom smo bili v telovadnici, kjer smo postavili
poligon. David je poligon brez težav premagoval in bil
zadovoljen. Kosilo je pojedel, nato pa odšel v svoj kotiček
kjer je ogledoval in popravljal 'pištolo'.

TABELA 31: Opis osmi dan po uporabi metode
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Opazovalno obnašanje: grizenje, ščipanje, kričanje in lasanje prijateljev in vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 19. 02. 2010

ČAS

SITUACIJA

DEJAVNOST, KJER JE PRIŠLO DO NEZAŽELENEGA

INTENZIVNOST

VEDENJA

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
+
0,5 minute

9.159.40

Jutranji krog
+
2 minuti

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti
++
3 minute

12.0012.30

Kosilo
/

David je prišel k meni in mi povedal, da je za zajtrk mlečna
kaša in da bo vse pojedel. Ko je dobil kašo, je rekel, da ne
bo kakava po kaši, ko pa sem šla naprej deliti je prišel do
mene, me uščipnil in mi rekel da bo tudi on kakav. Rekla
sem mu, da bo sedaj počakal da vsi dobijo potem pridem
nazaj do njega. Sedel je in počakal na kakav ter pojedel ves
zajtrk.
Pri jutranjem krogu je David sprva poslušal zgodbe iz
knjižnega nahrbtnika, nato pa se zagledal v knjigo, ki jo je
obnavljal njegov prijatelj. Ker je knjigo prijatelj vzel, je David
strgal iz rok knjigo nazaj ter ugriznil prijatelja v roko. Odšel
je na stol za kazen, počakal da so minile 4 minute, nato pa
se usedel za mizo in gledal slike pustnega rajanja ki smo ga
imeli v vrtcu.
Ogledoval si je slike in ko sem ga vprašala, kaj mu je bilo
najbolj všeč, je rekel da to, da je bil on kuža. Ko smo risali
kako smo se imeli na pustnem rajanju, se je razburil ker ni
smel risati s flomastri. Zmečkal je papir in prijel prijatelja ki
je risal za lase. Močno ga je potegnil, tako da mu je ostalo v
rokah nekaj las. Takoj sem ga vprašala zakaj je to naredil in
rekel je, da noče da prijatelj riše z barvicami. Sam je odšel
na stol in sprožil uro. Po prestani kazni je odšel do prijatelja
in ga objel.
Pri kosilu je David sedel s 3 prijatelji. Pojedel je juho, riž in
solato ter odšel v svoj kotiček kjer je opazoval slike iz
pustnega rajanja.

TABELA 32: Opis deveti dan po uporabi metode
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Opazovalno obnašanje: grizenje, ščipanje, kričanje in lasanje prijateljev in vzgojiteljev v skupini
Opazovanje motečega vedenja dne 22. 02. 2010

ČAS

SITUACIJA
INTENZIVNOST

DEJAVNOST, KJER JE PRIŠLO DO NEZAŽELENEGA
VEDENJA

TRAJANJE
8.158.45

Zajtrk
++
2 minuti

9.159.40

Jutranji krog
+
1 minuta

Zajtrkovali smo skupaj s sosednjo skupino. Ker ga je zmotila
gneča v igralnici, je odšel do vzgojiteljice sosednje skupine
in jo ugriznil v roko. Ker vzgojiteljica ni bila seznanjena s
našim dogovorom glede Davidovega vedenja, ni vedela kaj
narediti. Povedala je kaj se je zgodilo in ker je David že
nadaljeval z zajtrkom, sem po končanem zajtrku ko je sedel
v svojem kotičku šla do njega in ga vprašala, zakaj je to
storil in rekel je da ne bo več in da ne bi šel na stol. Ker je
bilo od dejanja že nekaj časa ga tudi nisem odpeljala na
stol.
Beseda je tekla o tem, da bomo spoznavali like. Ker je
David vse poznal je želel vedno odgovarjati on. Ker ga je
prijatelj prijel za usta, ga je David uščipnil v roko in ga
odrinil. Davida sem nato vzela k sebi v naročje in do konca
je sodeloval pri pogovoru.

10.3011.30

Dopoldanske dejavnosti
/

Igrali smo se tombolo in David je sodeloval, saj je hitro
pokrival svoja polja in videl, da je uspešen. Ko je imel
pokrita vsa polja (istočasno kot vsi ostali) je naglas zakričal
tombola.

12.0012.30

Kosilo

Pri kosilu je pojedel ribo in solato, nato pa odšel v svoj
kotiček, kjer je počakal na dedka.

/

TABELA 33: Opis deseti dan po uporabi metode
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3. 4. Prikaz intenzivnosti, trajanja in pogostosti po uporabi metode
modifikacije vedenja
Intenziteta je označena od 1 (zelo ‘nežno’) do 3 (grobo).
GRIZENJE

GRAF 5 : Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja grizenja po uporabi metode modifikacije
nezaželenega vedenja.

GRIZENJE
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1

1
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0

1

1

1

0

0

2

2
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0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

TABELA 34: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja grizenja pred uporabo metode modifikacije
nezaželenega vedenja.
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Davidovo grizenje se je zmanjšalo. Prav tako je vedel, da tega ne bi smel narediti, saj se je takoj
po svojem dejanju zavedal napake in prosil, da naj ne bo kaznovan s sedenjem na stolu.
KRIČANJE

GRAF 6: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja kričanja po uporabi metode modifikacije
nezaželenega vedenja.
David je po metodi modifikacije nezaželenega vedenja le enkrat zakričal in še takrat je hitro
prenehal. Pogledal je mene in vzgojiteljico in videli sva, da je vedel, da ni pravilno reagiral.

ŠČIPANJE

GRAF 7: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja ščipanja po uporabi metode modifikacije
nezaželenega vedenja.
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ŠČIPANJE
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TABELA 35: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja ščipanja po uporabi metode modifikacije
nezaželenega vedenja.
Klub temu, da je David še vedno vsak dan (z izjemo drugega dne prvega tedna) uščipnil koga v
igralnici, pa se je tudi njegovo ščipanje kot odraz nezaželenega vedenja zmanjšalo. Vsak dan je
uščipnil le enkrat, potem pa tega ni več naredil v celem dnevu. Po prestani kazni si je zapomnil,
da tega ne sme več, tako da je bila modifikacija nezaželenega vedenja (ščipanja) pri Davidu
prav tako uspešna.

LASANJE

GRAF 8: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja lasanja po uporabi metode modifikacije nezaželenega
vedenja.
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LASANJE
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TABELA 36: Prikaz pogostosti, intenzivnosti in trajanja lasanja po uporabi metode modifikacije
nezaželenega vedenja.

Tudi lasanje se je umirilo in se pojavilo le enkrat v celem dnevu, kar je razvidno tudi iz tabele
oziroma grafa. Tudi po tem dejanju se je David zavedal svoje napake, ki jo je storil in se osebi,
ki jo je zlasal tudi opravičil.
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3. 5. Primerjava trajanja motečega vedenja pred in po uporabi metode
modifikacije vedenja.

GRAF 9: Pogostost pojavljanja nezaželenega vedenja pred in po uporabi metode
V spodnji tabeli bom primerjala rezultate, ki sem jih z opazovanjem pridobila pred uporabo
metode in rezultate, ki sem ji dobila po uporabi metode.
Stanje
uporabo

pred Stanje po uporabi

Zmanjšanje v odstotkih

kričanje

5

1

80%

grizenje

7

5

29%

lasanje

14

7

50%

ščipanje

16

10

37,5%

TABELA 37: Primerjanje rezultatov pred in po metodi modifikacije nezaželenega vedenja
Kot je razvidno iz zgornje tabele (tabela 34), se je najbolj zmanjšalo kričanje za kar 80%,
medtem ko se je najmanj zmanjšalo grizenje (za 29%). Prepolovilo se je tudi lasanje, medtem
ko se je ščipanje zmanjšalo za 37,5%.
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3. 6. Opis stanja po uporabi metode
V Davidovem primeru lahko rečem, da se je metoda pokazala kot uspešna. Trajanje kot
frekvenca nezaželenega vedenja sta se pri Davidu zmanjšali in opaziti je bilo viden napredek pri
sprejemanju vrstnikov Davida k igri. Trajanje nezaželenega in motečega vedenje se je najbolj
zmanjšal pri jutranjem krogu (65%), kjer je David začel uživati in sodelovati. Prav tako je znal
počakati na vrsto in mirno sedeti v krogu. Prav tako se je trajanje nezaželenega vedenja pri
dopoldanskih dejavnostih (58%) in kosilu (54%) prepolovilo, kar se je videlo tudi pri pripravi
aktivnosti. Skupina je postala bolj povezana, med igro so sprejeli tudi Davida in se z njim igrali.
Pri kosilu pa je David znal počakati na svojem stolu dokler ga ni vzgojiteljica poklicala. Prav tako
je pospravil mizo za seboj. Najmanj se je trajanje zmanjšalo pri zajtrku (25%), kar je po mojem
mnenju posledica jutranje ure, ko so Davida pripeljali starši, in je mislil, da lahko naredi vse, kar
je v njegovi volji.
Kvalitativna analiza torej pokaže, da se je frekvenca oz. jakost Davidovega nemotečega
vedenja najbolj zmanjšala pri dopoldanskih dejavnostih (68%), sledijo jim kosilo (55%) in jutranji
krog (53%), medtem ko se je frekvenca prav tako najmanj zmanjšala pri zajtrku (15%).
Uspeh pa se je pokazal tudi na področju sprejemanja vrstnikov Davida v skupino. Davida so
začeli sprejemati v svoj krog prijateljev in se z njimi igrati. Prav tako se je tudi David do njih
drugače obnašal, velikokrat je nekoga objel ali ga pobožal. David se je najraje zadrževal v
kotičku z lesenimi kockami, kjer je s pomočjo drugih otrok naredil veliko umetnin. Prav tako je bil
z njegove strani vsak dobrodošel in nobenega ni odrival, da se z njim ne sme igrati. Zjutraj si je
zelo rad sestavil urnik in se ga potem iz dneva v dan bolje držal. Pokazal ga je tudi prijateljem
da so tudi oni vedeli kaj vse bodo počeli tisti dan.
David je v vrtcu res začel uživati, prav tako so otroci v skupini povedali, da sedaj raje prihajajo v
vrtec, saj jih David ne moti več.

Postali so prijatelji, ki se skupaj igrajo in si med seboj

pomagajo.
David se je naučil brzdati svoje vedenje, res pa je, da mu je bila v veliko pomoč telovadnica in
njegov kotiček, kamor se je zatekel, ko je začutil v sebi bes.
Prav tako je napredek pri Davidovem vedenju opazila tudi vzgojiteljica. Presenečena je bila nad
tem, da se je David znal sam umiriti in se brzdati. Velikokrat je mislila, da bo prišlo do izbruha
nezaželenega vedenja, pa jo je David presenetil, ko se je raje zatekel v kotiček ali pa zamenjal
aktivnost. Prav tako se je pri drugih otrocih v skupini čutilo, da v svojo sredino z večjim veseljem
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sprejmejo dečka, saj vedo, da ne bo odreagiral tako, kot je še pred nekaj meseci- z
nezaželenim vedenjem.

Pred in po uporabi metode

LASANJE

PRED

SKUPNO

PO

1 dan

Število / V %

1

50%

1

50%

2

100%

2 dan

Število / V %

3

100%

0

0%

3

100%

3 dan

Število / V %

2

66,7%

1

33,3%

3

100%

4 dan

Število / V %

1

50%

1

50%

2

100%

5 dan

Število / V %

1

100%

0

0%

1

100%

6 dan

Število / V %

3

75%

1

25%

4

100%

7 dan

Število / V %

1

100%

0

0%

1

100%

8 dan

Število / V %

1

50%

1

50%

2

100%

9 dan

Število / V %

0

0%

1

100%

1

100%

10 dan

Število / V %

1

100%

0

0%

1

100%

SKUPNO

Število / V %

14

70%

6

30%

20

100%

Tabela 38: Izračun za pojavljanje lasanja

KRIČANJE

Pred in po uporabi metode
PRED

SKUPNO

PO

1 dan

Število / V %

2

100%

0

0%

2

100%

5 dan

Število / V %

1

100%

0

0%

1

100%

6 dan

Število / V %

2

66,7%

1

33,3%

3

100%

SKUPNO

Število / V %

5

83,3%

1

16,7%

6

100%

Tabela 39: Izračun za pojavljanje kričanja
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Pred in po uporabi metode

GRIZENJE

PRED

SKUPNO

PO

1 dan

Število / V %

2

100%

0

0%

2

100%

2 dan

Število / V %

0

0%

1

100%

1

100%

4 dan

Število / V %

1

50%

1

50%

2

100%

5 dan

Število / V %

1

50%

1

50%

2

100%

6 dan

Število / V %

0

0%

1

100%

1

100%

8 dan

Število / V %

1

100%

0

0%

1

100%

9 dan

Število / V %

1

50%

1

50%

2

100%

10 dan

Število / V %

1

50%

1

50%

2

100%

SKUPNO

Število / V %

7

53,8%

6

46,2%

13

100%

Tabela 40: Izračun za pojavljanje grizenja

ŠČIPANJE

Pred in po uporabi metode
PRED

SKUPNO

PO

1 dan

Število / V %

2

66,7%

1

33,3%

3

100%

2 dan

Število / V %

2

100%

0

0%

2

100%

3 dan

Število / V %

0

0%

2

100%

2

100%

4 dan

Število / V %

1

50%

1

50%

2

100%

5 dan

Število / V %

2

50%

2

50%

4

100%

6 dan

Število / V %

3

60%

2

40%

5

100%

7 dan

Število / V %

1

50%

1

50%

2

100%

8 dan

Število / V %

2

66,7%

1

33,3%

3

100%

9 dan

Število / V %

1

50%

1

50%

2

100%

10 dan

Število / V %

2

66,7%

1

33,3%

3

100%

SKUPNO

Število / V %

16

57,1%

12

42,9%

28

100%

Tabela 41: Izračun za pojavljanje ščipanja
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4. RAZPRAVA
S pomočjo uporabe metode modifikacije vedenja sem odgovorila tudi na vprašanja, ki sem si jih
zastavila pri diplomskem delu:
1. Ali se bo otrokovo vedenje po metodi modifikacije nezaželenega vedenja v skupni
spremenilo?
Odgovor 1: Otrokovo vedenje se je spremenilo. Znal se je odzvati na dražljaje z nemotečim
vedenjem in bil hkrati bolj umirjen in vključen v skupino. David je znal počakati da je prišel do
besede, prav tako je počakal pri obrokih da je bil na vrsti. Na sprehodih in samostojnih igrah se
je vključeval v igro z vrstniki in sprejel dejstvo, da vedno ne mora biti sam vodja igre. Tudi ko je
bil voden je sodeloval, povedal svoje mnenje, ni pa izbruhnil oziroma se razjezil in kazal svojega
nezaželenega vedenja.

2. Ali bo otrok prenehal z grizenjem, kričanjem, lasanjem in ščipanjem s pomočjo MMV?
Odgovor 2: Lahko rečem, da je David tudi s pomočjo MMV prenehal oziroma zmanjšal svoje
nezaželeno vedenje. S kričanjem je skoraj prenehal, saj tudi v naslednjih mesecih v vrtcu ni
kričal in tako kazal svojega nezaželenega vedenja. Prav tako je bil uspešen tudi pri tem, da
prijateljev in vzgojiteljev ni več ugriznil. Največ težav mu je povzročalo lasanje in ščipanje, saj je
kljub temu, da ga je čakala kazen še 'izbruhnilo' njegovo nezaželeno vedenje. Tudi ko je nekoga
uščipnil ali pocukal za lase, je takoj vedel, da je naredil narobe in vedel kaj sledi. Lahko pa
rečem, da se je s pomočjo MMV intenzivnost 4 spremenljivk zmanjšala, saj se je David hitro
zavedel, da je napak reagiral.

3. Ali bo otrok s pomočjo pravil, fotografij in različnih pripomočkov izboljšal vedenje in pridobil
nova znanja, ki mu bodo olajšala vsakdanje življenje?
Deček je s pomočjo pravil, fotografij in pripomočkov izboljšal vedenje. Zagotovo je v svoje
življenje vnesel neke nove rutine in navade, ki mu bodo koristile v nadaljnjem življenju. Prav
tako se manj poslužuje neprimernega vedenja. V igralnici je imel deček svojo poličko, kjer je
imel tudi urnik dejavnosti, ki sva ga vsako jutro skupaj sestavila, tako da je imel ves čas na
vpogled urnik, kaj sledi. Prav tako je s pomočjo fotografij igral znal pospraviti vse igrače na
pravo polico in predal. Pri tem je bil veliko bolj motiviran, saj je pospravil stvari točno tako, kot je
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bilo prikazano na fotografiji. Na svoji polički je imel svoje najljubše igrače, ki pa jih je moral vsak
teden zamenjati z novimi, da s eni igral le z enimi in istimi. Prav tako je pričel upoštevati
navodila. Znal je počakati v vrsti za obroke, biti zadnji v vrsti na sprehodu, se igrati z vrstniki iz
drugih skupin.

5. ZAKLJUČEK IN SKLEPI
Da se je tako po svetu, kot tudi v Sloveniji pričelo zgodaj odkrivati otroke z MAS, je trajalo kar
nekaj časa. K temu je botrovala prav gotovo nevednost o MAS. Strokovnjaki na tem področju,
se med seboj niso strinjali in še danes je veliko različnih pristopov, kako obravnavati in hkrati
vzgajati osebo z MAS. Tudi v Sloveniji je bila pred desetimi leti ta motnja še ' v povojih' in malo
otrok diagnosticiranih, kot bodisi otrok z MAS, kaj šele otrok z AS. Od leta 2005 smo se v
Sloveniji začeli bolj intenzivno ukvarjati in delovati na tem področju. Vedno več otrok, se je že v
vrtcih diagnosticiralo kot osebo z MAS, ter se jim nudilo potrebno podporo in pomoč. Za otroke z
MAS lahko že v predšolskem obdobju veliko naredimo z zgodnjo diagnozo in usmerjanjem v
pravilen program. Za otroka z AS je najbolj primeren redni vrtec, kjer pa se mu zagotovi tudi
specialnega pedagoga, ki z njim izvaja dodatno strokovno pomoč.
1.

Aspergerjev sindrom je motnja, ki se pri vsakem individuumu različno izraža. Zato je

potrebno z vsako osebo z AS individualno delo s prilagoditvami, usmerjanji, ki osebi omogočajo
celostni razvoj in življenje. Najustreznejši način pri obravnavi otrok z AS je zagotovo individualni
pristop, kjer lahko upoštevamo otrokove posebnosti in hkrati preko njegovih močnih področij
urimo šibkosti.
2. Pri otroku z Aspergerjevim sindromom je pomembno, da otroka opazujemo in si njegovo
vedenje pravilno interpretiramo. Spoznati in razumeti moramo, da je svet, v katerem živimo mi
zanj nekaj povesem drugega in da drugače gleda nanj kot mi.
3. Nenehno se mora učiti in prilagajati, da bi nam bil podoben. S pomočjo učenja rutin in
pomočjo pa mu lahko pomagamo, da si olajša življenje v družbi. S pomočjo vsakodnevnih rutin
bo tudi sam sebi olajšal življenje in bo lažje sprejemal in bil sprejet tudi od okolice, v kateri se
giblje.
4.

Uporaba metode modifikacije vedenja je pri otrocih z AS uspešna, saj upošteva tako

primanjkljaje kot tudi otrokova močna področja. Pri metodi morajo sodelovati vsi, ki z otrokom
sodelujejo, potrebno je tudi sodelovanje med njimi. Dogovoriti se je potrebno za jasno kazen in
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kdaj otroka kaznovati, prav tako se je potrebno dogovoriti tudi o nagradah, ki jih otrok lahko
pridobi. Otroku je potrebno povedati, zakaj je kaznovan in tudi zakaj je bil nagrajen.
5. Z otroci z AS je potrebno navezati prijateljski odnos, da lahko z otrokom kar se najbolje
sodeluješ, komuniciraš. Prav tako je potrebno biti pozoren na njegove šibke točke kot so
izbruhi jeze. Znati je potrebno v pravem trenutku prav odreagirati.
6. Osebe s spektroavtistično motnjo in posledično z Aspergerjevim sindromom je potrebno
zgodaj odkriti in jim nato nuditi vso potrebno pomoč za znajdenje v svetu. Potrebno je zgodaj
postaviti diagnozo ter postaviti pogoje, v katerih bo oseba z AS manj moteno živela.
Prav zato je predšolsko obdobje ključnega pomena za odkrivanje oseb z AS in postavitev
diagnoze. V predšolskem obdobju otrok največ pridobi na področju komuniciranja in osvajanja
dnevnih rutin.
7. Z otrokom z AS je potrebno vzpostaviti partnerski odnos, da otrok pridobi zaupanje v naše
delo. Pokazati mu je potrebno, da smo ob njem in smo mu pripravljeni pomagati oz. ga voditi po
pravih smernicah v življenju. V veliko pomoč so otrokom oz. osebam z AS slike, urniki, tabele,
kjer vidijo, kakšen dan je pred njimi. Razpored dneva lahko zjutraj oblikujemo in izberemo slikice
skupaj s pomočjo otroka in mu tudi razložimo kaj bomo počeli. Prav tako je potrebno otroka
nagraditi, če se drži urnika in dejavnosti, ki so zapisane za tisti dan. V kolikor se z urnikom ne
strinja in ne sodeluje, mu je treba razložiti zakaj bomo neko stvar delali in v kolikor je to mogoče,
mu pripravimo dodatno dejavnost. Dejavnost, pri kateri bo sodeloval.
8. Otroka z AS v določenem časovnem obdobju (2 tedna, mesec dni) tudi nagradimo za njegov
trud v obliki majhnih nagrad. Otroku tudi povemo, da bo za vsak dan nagrajen z nalepko. Ko bo
pridobil določeno število nalepk, mu pripada majhna nagrada.
9. Potrebno se je zavedati, da je pri osebah z AS zelo pomembna tudi družina. Pomembno je
sodelovanje z njo, prav tako tudi z strokovnimi institucijami, kjer pridobimo še dodatno podporo
in pomoč. Družinskim članom je potrebno ponuditi pomoč in podporo pri vzgajanju otroka z AS,
jim predstaviti prave smernice. Prav tako jim je potrebno prisluhniti, saj na svojega otroka
gledajo drugače kot mi, zato nam nemalokrat podajo zanimivo informacijo, ki nam pride prav pri
obravnavanju otroka. Prav tako je pomembno, da se starši povežejo z različnimi društvi,
ustanovami, ki se ukvarjajo z osebami z AS. Udeležujejo naj se seminarjev, delavnic, kjer si
izmenjujejo podatke z drugimi starši.
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